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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat és a megjelenteket.
A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv hitelesítőknek
Dr. Horváth József és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Javaslatom, hogy a napirendi pontokat a vendégek érkezési sorrendjében tárgyaljuk. A javaslatot
a Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A labdarúgással kapcsolatos feladatok megtárgyalása
2) Tájékoztató a főtérrendezéssel kapcsolatos pályázat tervezési feladatairól

3) Beszámoló az ÁMK intézményeinek 2008/2009-es nevelési év eredményeiről
4) Nagy Sándor Kft. ügyvezető béremelésének megtárgyalása
5) Bököny Község Önkormányzat védőnői állás betöltésére kiírt pályázat megtárgyalása
6) Közvilágítási szerződés megtárgyalása
7) A közvilágítás korszerűsítése Power Led lámpafejek cseréjével, és a megbízási szerződés
megtárgyalása
8) Bököny Váci Mihály u. lakás megvételének megtárgyalása
9) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
10) Egyebek
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A labdarúgással kapcsolatos feladatok megtárgyalása
2) Tájékoztató a főtérrendezéssel kapcsolatos pályázat tervezési
feladatairól
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eredményeiről
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5) Bököny Község Önkormányzat védőnői állás betöltésére kiírt
pályázat megtárgyalása
6) Közvilágítási szerződés megtárgyalása
7) A közvilágítás korszerűsítése Power Led lámpafejek
cseréjével, és a megbízási szerződés megtárgyalása
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9)
Polgármester
határozatokról

tájékoztatója

a

lejárt

határidejű
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Napirendi pont tárgyalása:
1) A labdarúgással kapcsolatos feladatok megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A Bizottság 3 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Berki Györgyné képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és 3 igen
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja.
Piskolczi Géza polgármester:
Felolvassa az előterjesztést: "A Sport Egyesület Labdarugó szakosztály edzője részére 30
mérkőzésre (bajnoki fordulóra) kifizetendő bruttó 7.500 Ft + járulék/mérkőzés megbízási díj éves
szinten 297.000 Ft kiadást jelent a Szakosztály költségvetéséből.
A 16 játékos részére 30 mérkőzésre kifizetendő 1.000 Ft + járulék megbízási díj éves szinten
633.600 Ft-ot jelent.
A megbízási díjak győztes mérkőzés esetén kerülnek kifizetésre, illetve a megbízási díj 50%-a jár
nem hazai pályán szerzett döntetlen mérkőzésre.
Összességében az edző és játékosok részére kifizetendő megbízási díj 930.600 Ft.
Ez az idei évet érintően 465.300 Ft-ot jelent, mivel a 2008/2009–es szezon már lezárult.
A 2009. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal Települési sportcélok szakfeladatán
jóváhagyott összeg 4.602 eFt, melyből a Labdarúgó szakosztály támogatása 2.050 eFt. (ezen
összegből 2009.05.31-ig felhasznált összeg 653 eFt)"
Ez az előterjesztés annyiban módosulna, hogy a 16 játékos vesztes meccs esetén nem kapna
megbízási díjat, és idegenbeli döntetlen esetén 500 Ft járna.
Papp Csaba képviselő:
Az 500 Ft nevetséges összeg, legyen 1000 Ft.
Piskolczi Géza polgármester:
Az arányosságot vegyük szem előtt. Ez a csapat a IV. osztályban fog kezdeni. Lehetőséget kell
biztosítani, ha magasabb osztályba kerülnek, tudják a díjakat emelni. Jobb teljesítményre tudjuk
serkenteni a játékosokat.
Marozsán Mihály bökönyi lakos:
Véleményem szerint az 500 Ft kevés, ha nyernek, ha vesztenek a fiúk az 1000 Ft-ot oda kellene
adni.

Dr. Horváth József képviselő:
Nagyon sokat gondolkodtunk ezen a napirendi ponton a Bizottsági ülésen. Elég szerény pénzügyi
keretek között tudunk mozogni. Támogatjuk polgármester úr elképzelését, és ha a csapat
eredményt fog nyújtani, akkor megpróbálunk emelni. Ott van a diáksportkör, és ők sokkal több
eredményt nyújtanak, és mégis sokkal kevesebb díjazásban részesülnek. Az 50 %-os díjazásban
benne van, hogy ösztönözve legyenek a játékosok, hogy minél jobban teljesítsenek. A
későbbiekben jó lenne egy egész napos beszélgetés ebben a témában a Képviselő-testület és az
érintettek jelenlétében. Tényleg kevés az 500 Ft, de meglátjuk, hogy mit teljesít a csapat.
Marozsán Mihály bökönyi lakos:
Szerintem az 1000 Ft-ot nagyon megérdemelnék a fiúk, mind hazai játékosok. A többi csapatnál
5000-10000 Ft meccspénzt kapnak a játékosok. Hamarabb kellett volna lépni, és lehet, már
másképp viselkednének.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nekünk ez a Sportegyesület nemcsak annyiba kerül, amennyit nektek odaadunk. Ott van a
pályagondnok, a pálya karbantartása, villany, gáz, ruházat, egyebek. Több mint 5 millió Ft-ba
kerül az Egyesület az önkormányzatnak. Megnézzük, hogy alakul az őszi szezon, hogy tudjátok a
csapatot összeállítani, és ha látjuk, hogy olyan csapat van, akire lehet építeni, majd akkor döntünk
róla, hogy támogatjuk a csapatot.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
És az állam erre 2 millió Ft-ot ad. Máshonnan vesszük el a pénzt.
Dr. Papp László képviselő:
Nekem az volt a javaslatom, hogy Marozsán Mihálynak az edzői díjat meg kell adni, de én a
játékosoknak jelenleg figyelemmel a többi sportolóra én nem adnék semmit. Az Igazgató úr
beszámolójában benne van a gyerekek teljesítménye, és ők tényleg érnek el teljesítményt. Ha
teljesítenek, akkor majd elgondolkozunk róla, hogy támogassuk őket. Valamilyen szinten egy
kitüntetés, ha valaki felveheti a bökönyi mezt, és képviselheti a községet. Ez legyen a cél, és ne
az 1000 Ft vagy az 500 Ft. Figyelemmel hogy mik történtek a múltban, nem mondhatják a fiúk,
hogy az önkormányzat nem ad semmit. Várjuk meg, hogy összeáll-e a csapat. Ebben a kérdésben
már tényleg hamarabb kellett volna lépni, de nem nekünk kell lépni. Át kellene az egészet
tárgyalni, ki lesz a felelős, hol vannak a labdák, van-e leltár, leltárfelelős, felel-e valaki, azért
hogy a rezsi 600 e Ft. Akiknek a feladata lenne ez, nem tartja rendben. Van az Egyesületnek
elnöke, ott van polgármester úr, a pályagondnok. Ha lássuk, hogy rendben vannak a dolgok,
akkor mi is úgy állunk hozzá.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A következő testületi ülésre meg kellene nevezni a felelősöket, akik az Egyesület működésével
kapcsolatos dolgokért felelnek. Semminek nincsen gazdája, így az eredményt sem tudjuk
megkövetelni.
Dr. Papp László képviselő:
Én azt sem bánnám, ha nem Taskó Miklós, hanem Marozsán Mihály lenne az Egyesület elnöke,
és legalább mindenért ő felelne.

Marozsán Mihály bökönyi lakos:
Nem könnyű eldönteni, hogy kik legyenek a játékosok, hogy mondjam valakinek, hogy ő ne
játsszon.
Piskolczi Géza polgármester:
Az a megoldás, ha elvállalod az edzői feladatot, akkor a játékosokat te jelölöd ki.
Papp Csaba képviselő:
A pályagondnokkal kapcsolatban mi történt, felmentetted a munka alól, ott lakik még?
Piskolczi Géza polgármester:
E hónap 30-ig van szerződése a pályagondnoknak. Augusztustól meglátjuk, hogy mi lesz. Puskás
László villanyszerelő volt kint és az áram elfogyott. Az E.On nem foglalkozik ezzel a
problémával, mert helyi probléma.
Dr. Papp László képviselő:
Akkor feljelentést kell tenni ismeretlen ember ellen, mert valaki a gázt és a villanyt ellopta. Ki
kell vizsgálni ezt az ügyet.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ezentúl minden hónapban ellenőrizni kell a gázóra és villanyóra állást. Valakinek felelősnek kell
lenni. Utólag nem tudunk mit csinálni. Nem is tudod bizonyítani, hogy lopták az áramot.
Taskó Miklós képviselő:
A probléma az, hogy sokan szeretik a focit, de kevés az olyan ember aki szereti, és tesz is érte.
Az önkormányzat erejét felülmúlva segít, hogy a csapat helytálljon. Dicsérem a szándékot, hogy
lesz egy edző, aki tiszteletdíjért fog tevékenykedni. A játékosokat is fogja ösztönözni a
tiszteletdíj, ami igaz nem sok. Az idegenbeli döntetlenért én 1000 Ft-ot adnék. Véleményem
szerint a gáz és villany el lett használva, felelőtlen gazdálkodás mellett. A jövőben gondosabban
kellene odafigyelni. Kívánom a csapatnak, hogy sikeresen helytálljon, és jót halljunk róluk. Nem
az elnökön múlik a dolog. Igaz szerencsésebb, ha olyan az elnök, aki ért hozzá. Én a jövőben
valószínű, hogy le kívánok mondani.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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A Képviselő-testület
a Sport Egyesület Labdarugó Szakosztály edzője részére 30
mérkőzésre (bajnoki fordulóra) bruttó 7500 Ft +
járulék/mérkőzés megbízási díjat állapított meg.

A 16 fő játékos részére győztes mérkőzés esetén bruttó 1000 Ft
+ járulék megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj 50 %-a
jár nem hazai pályán szerzett döntetlen mérkőzés esetén.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Marozsán Mihály és Juhász János elhagyta az üléstermet.
2) Tájékoztató a főtérrendezéssel kapcsolatos pályázat tervezési feladatairól
Barota György tervező:
Szeretném megmutatni a tervezést, amely az akcióterületet mutatja, a faluközpontot. Közösen a
feltételek ismeretében körülbelül meghúzzuk a határt, hogy mit tartalmazzon a településközpont.
A kerékpárút terve már elkészült Szakoly-Balkány-Geszteréd-Bököny érintésével. Szükségem
lenne a kerékpárút további terveire. Amikor voltunk a Közútnál és a lehetőségek felől
érdeklődtünk, akkor tájékoztattak minket, hogy ez év elejétől a Közlekedés Koordinációs
Központ csak úgy járul hozzá a magyar állam tulajdonában és a Közútkezelő Kht. kezelésében
végrehajtandó fejlesztések támogatásához, amennyiben annak lebonyolítója a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagy a terület kikerül a magyar állam tulajdonából és kezeléséből. A
jelenleg a magyar állam tulajdonában lévő terület megosztásra kerülne a közút terület és az ahhoz
tartozó útpadka kivételével a jelenlegi út terület szélei az önkormányzat kezelésébe kerülnének. E
felől kellene intézkedni. Beszéltem a Közút Kht-nál a Bökönnyel foglalkozó kolleganővel ebben
az ügyben, és ő tett is javaslatot. Sajnos jelentős rész magyar állam területe. Illetve a kerékpárút
terveit is figyelembe kell venni. Elhoztam Balkány központ tervét, ők nyertek a pályázaton. Ott is
ugyanez a helyzet, mint Bökönyben, ott is beleesik a kerékpárút a központ terveibe. Figyelembe
kell vennünk ezeket a terveket. A pályázati pénzből meg kellene építeni a kerékpárutat csak, mint
sétáló. Nem biztos, hogy elkészül a kerékpárút, de a központ kialakításánál figyelembe kell
venni, be kell építeni a kerékpárutat, a csapadékvíz elvezetést. Ha már megépítjük a kerékpárutat,
tudunk foglalkozni a másik oldal berendezésével. A Művelődési Ház, orvosi rendelő
kialakításával, Polgármesteri Hivatal oldalának rendbetételével, gyalogos sétányokat,
zöldfelületeket tudunk kialakítani. A kerékpárutat elvinnénk a Makarenkó utca sarkáig.
Piskolczi Géza polgármester:
Felvettem a kapcsolatot Téglás polgármesterével, hogy a kerékpárutat Bököny főterétől
összekössük a Hajdúsági Iparművekig, de tájékoztatott minket a polgármester, hogy anyagi okok
miatt nem támogatja a kerékpárút elkészítését, még a tervezését sem. Legalább Bököny
közigazgatási területéig meg kellene csinálnunk a kerékpárút tervezését, és meg kellene pályázni
Téglás nélkül. Engedélyes tervünk Szakolytól Bököny főteréig van, így most a főtér rendezési
tervvel együtt meg kellene csinálni a kanálisig a kerékpárút tervét.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy a terület kisajátítása során milyen teendők vannak, illetve
mennyi időt vesz igénybe. Tudomásunk szerint szeptemberben lehet ismét beadni a pályázatot.
Van-e rá esélyünk, hogy beadjuk?

Barota György tervező:
Erről a részről már elkészült a geodéziai felmérés. A testületnek meg kell határozni, hogy mi
legyen benne a település központba, milyen funkciók legyenek. Megcsináljuk a terveket és
elmegyünk a Magyar Közúthoz a tervekkel. Meghatározzák azt a határt, hogy meddig maradjon a
közút területe, és földmérő elkészíti a megosztási vázrajzot. Beadja a Földhivatalba, és ez alapján
lehet kérni az építési engedélyt.
Dr. Papp László képviselő:
Mikor kapta meg a megbízást, hogy a terveket el kell készíteni?
Barota György tervező:
Néhány héttel ezelőtt, pontosan nem emlékszem.
Piskolczi Géza polgármester:
El kell dönteni, hogy hol parkosítsunk, és hol legyen a díszburkolat? Dönteni kellene a
kerékpárút tervezéséről is?
Dr. Papp László képviselő:
A kerékpárút terve elkészült?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, már több mint egy éve elkészült.
Dr. Papp László képviselő:
Akkor a tervező úrnak azt a tervet is figyelembe kell venni?
Barota György tervező:
Igen.
Dr. Papp László képviselő:
Egyenlőre vigyük el a kerékpárutat a Makarenkó út sarkáig, és ha megegyezünk majd Téglással,
akkor összekötjük a téglási kerékpárúttal. Nekem ez a véleményem. Mi már döntöttünk róla,
hogy hol húzódjon a térkő. Az orvosi rendelőtől megyünk a Takarékszövetkezetig, és a templom
sarkától az iskoláig. Fel kell venni a kapcsolatot a Közút Kht-val.
Papp Csaba képviselő:
Októberig van-e esély rá, hogy be tudjuk adni a pályázatot?
Barota György tervező:
Igen, el lehet készíteni.
Taskó Miklós képviselő:
Nekem az a véleményem, hogy van egy településrendezési tervünk, amit figyelembe kellene
venni. A Debreceni utca bizonyos részét is meg kellene csinálni.
Dr. Papp László képviselő:
Csak az összeg arra már nem lesz elég.

Piskolczi Géza polgármester:
Bruttó 19 millió Ft-ra tudunk pályázni.
Barota György tervező:
Ez az összeg nem biztos, hogy elég lesz. Balkánynak 50 millió Ft a költségvetése és kb. 350 m2es területről van szó.
Gyalog Imre képviselő:
Ha bruttó 19 millió Ft-ra pályázhatunk, akkor még kevesebb területre lesz elég ez az összeg,
mivel az áfa emelkedni fog 5 %-kal.
Taskó Miklós képviselő:
A következő javaslatom lenne. A kerékpárút terve már elkészült és valószínű, hogy meg fog
épülni, így csak a Polgármesteri Hivatal oldalával kellene foglalkozni. Illetve a kerékpárút
tevezését kellene megcsinálni a Makarenkó utca sarkáig.
Dr. Papp László képviselő:
A kerékpárút készítése mit fog jelenteni?
Barota György tervező:
Zárt csapadékcsatornát kell építeni a mostani út padkájába, az afeletti részt meg kell szélesíteni, a
közutat kiemelt szegéllyel kell ellátni, és onnantól kezdődik a kerékpárút építése. A szélessége
2,7 m. Még mellé kell tenni egy fél méteres folyókát, és annak a csapadékvizét be kell vezetni a
zárt csatornába. A zárt csapadékcsatorna métere 20-25 e Ft-ba kerül.
Piskolczi Géza polgármester:
Az hogy fog kinézni, ha az egyik oldalt megcsináljuk és a másikat nem.
Dr. Papp László képviselő:
Dönteni kell, hogy mire adjuk be a pályázatot.
Dr. Horváth József képviselő:
A Polgármesteri Hivatal előtti részt kellene megcsinálni az Általános Iskoláig.
Papp Csaba képviselő:
Én nem is csinálnám ebből a pénzből a főteret. Nincs annyi pénzünk. A Művelődési Házat
kellene inkább felújítani. A pénzmaradványból kellene a főteret rendberakni.
Piskolczi Géza polgármester:
A Művelődési Ház felújítása 40 millió Ft-os költségvetésű. Kész van a pályázat.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Én nagyon örülnék neki, ha pályáznánk a Művelődési Ház felújítására, de akkor szakemberrel
meg kell vizsgáltatni az épületet. Dobja le a vakolatot, belül is repedezik a fal. Mozog az épület.

Piskolczi Géza polgármester:
De a Művelődési Házra nem tudjuk beadni a pályázatot, mert 40 millió Ft-os költségvetésű.
Gulyás József jegyző:
El kell készíteni a terveket végre és mind a két lehetőséget meg kell vizsgálni, fontos a
költségvetést is figyelni, és utána el kell dönteni, hogy mire adjuk be a pályázatot.
Dr. Papp László képviselő:
A Művelődési Ház felújítására építési engedély kell.
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsön a Képviselő-testület arról, hogy Barota György készítse el a terveket a parókiától az
iskoláig a főtér rendbetételére.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza Barota György tervezőt, hogy a főtér rendbetételére a
parókiától az Általános Iskoláig a terveket elkészítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsön a Képviselő-testület, hogy a főtértől a kanálisig a kerékpárút tervezését elkészítsük.
Körülbelül 600-700 m hosszú terület. Amennyiben elkészülnek a tervek a főtér rendezéséről,
abban az esetben döntünk, hogy a Leaderben mire adjuk be a pályázatot.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Mennyibe fog kerülni a tervezés?
Barota György tervező:
Kb. 1 millió Ft-ba.
Piskolczi Géza polgármester:
A Dózsa György utca a legforgalmasabb utca. Normálisabb és biztonságosabb közlekedést
tudnánk biztosítani a kerékpárút megépítésével.

Dr. Papp László képviselő:
Mennyi idő a terveket elkészíteni?
Barota György tervező:
Több hónap.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza Barota György tervezőt, hogy a főtértől a kanálisig a
kerékpárút terveit elkészítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Barota György tervező elhagyta az üléstermet.
3) Beszámoló az ÁMK intézményeinek 2008/2009-es nevelési év eredményeiről
Berki Györgyné képviselő:
Az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót. Részletes, mindent tartalmaz.
Dr. Papp László képviselő:
Általában itt szoktak lenni, akik beszámolnak, de nincs itt Deme Imréné élelmezésvezető.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Az előző években sem volt itt, én képviselem.
Dr. Papp László képviselő:
Tényleg jó a beszámoló, de sok mindenben ellentmondásos. Pl. azt mondjátok, hogy
folyamatosan romlik a gyerekek teljesítménye, ezt ha összehasonlítom a bukások számával akkor
fordítottan arányos.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Képességbeli problémák vannak.

Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ez nem összefüggés. A tanárok jobban végezték a munkájukat, kevesebben buktak meg. Attól
még romolhat a gyerekek képessége. Ez összefügg az alkoholizmussal, a genetikával. A rosszabb
képességű emberek maradnak a faluban.
Pelles Brigitta képviselő:
Ez a pályázat célja, hogy minél kevesebben bukjanak meg.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Pár évvel ezelőtt bevezették, hogy 18 év a tankötelezettség. Ma már ott tartunk, hogy a 17
éveseket is az iskolában tartjuk.
Dr. Papp László képviselő:
Igazgató úr csökkentené a magántanulók számát?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Igen, nincs értelme. Arra találták ki, hogy akik kiemelt teljesítményűek és nem tudnak
rendszeresen iskolába járni, az legyen magántanuló. De itt nem így van.
Kovács Tibor alpolgármester:
Ha kiváló minősítést kapott mindenki, akkor az miért nem 100 %?
Vastag György ÁMK Igazgató:
Azért mert 80 valahány százaléktól 100 %-ig számít kiválónak. Ezt beleírtam a beszámolómba,
de ennél többet nem írhattam bele. Mindenkinek belekerül a személyi anyagába, hogy milyen
minősítést kapott.
Kovács Tibor alpolgármester:
Manualart Művészeti Iskola vette át a helyét az oktatásban, azt írta Igazgató úr, hogy
rapszódikus.
Vastag György ÁMK Igazgató:
Az utóbbi hónapban egyszer sem voltak órát tartani. A bérleti díjjal is voltak gondok, hogy nem
akartak fizetni. Küldünk majd nekik ügyvédi felszólítást. Véleményem szerint meg fog szűnni ez
az iskola.
Dr. Papp László képviselő:
Még annyit szeretnék mondani, hogy meg kellene próbálni szegregálni, mert az a gyerek milyen
hátrányba kerül, aki jó képességű, és nem tud tanulni. Erről nem beszél senki. Csak kellene
valami megoldást találni.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az ÁMK intézményeinek 2008/2009-es
eredményeiről szóló beszámolóját elfogadta.

nevelési

tanév

4) Nagy Sándor Kft. ügyvezető béremelésének megtárgyalása
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a napirendi pont tárgyalását.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft. ügyvezető költségtérítését
1200 km-ben állapítja meg.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Nagy Sándor Bököny Nonprofit Kft. ügyvezető béremelési
kérelmét elutasítja.

5) Bököny Község Önkormányzat védőnői állás betöltésére kiírt pályázat megtárgyalása
Dr. Papp László képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az Igazgatási Bizottság is elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a védőnői állás betöltésére kiírt pályázatot a melléklet szerinti
tartalommal fogadja el.
6) Közvilágítási szerződés megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Két részből áll a szerződés. Javasoljuk felmondani a
közvilágításra és a lámpatestek karbantartására kötött szerződéseket és új szerződést kötni,
javasoljuk az energiatakarékos izzók felhelyezését. Illetve mástól vásárolnánk az áramot, hiszen 3
Ft + áfával olcsóbban kapnánk meg a Magyar Áramszolgáltató Kft-től. Ezt támogatja a bizottság.
Piskolczi Géza polgármester:
A közvilágítási berendezésekre vonatkozó szerződést az E.ON kereskedő Zrt-vel fel kell
mondani, hogy az EH-SZER-rel a világítási karbantartási szerződést megkössük. A Magyar
Áramszolgáltató Kft-vel akkor kötünk szerződést, ha az Energiaszolgáltató Zrt-vel a szerződést
felmondjuk.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A felmondási időt 30 napra módosítjuk.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az EH-SZER Kft.-vel üzemeltetési és
karbantartási szerződést köt határozatlan időre, 30 napos
felmondási idővel.
A Magyar Áramszolgáltató Kft.-vel a közvilágítás villamos
energia díjra vonatkozó árajánlatot elfogadja és 2010.
december 31-ig nettó 16,80 Ft/kwh fizet a közvilágításban
felhasznált energia után.
Felmondja az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Közvilágításnak és
intézményrendszernek villamos energia ellátásra létrejött 511VE-982-S-07. sz. határozatlan idejű szerződését.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződéssekkel kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: polgármester
7) A közvilágítás korszerűsítése Power Led lámpafejek cseréjével, és a megbízási szerződés
megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a szerződés megkötését.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Mennyiért készítik el a pályázatot, 100 e Ft-ért?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, 100 e Ft-ért.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az ECOSAFE Gazdasági Mérnöki
Tanácsadó Kft-vel megbízási szerződést kíván kötni, melyet a
melléklet szerinti tartalommal fogad el.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
8) Bököny Váci Mihály u. lakás megvételének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt héten is voltak atrocitások a Váci M. uti lakosokkal, de a héten tettlegességre is sor
került. Felhívtam a rendőrséget és kijöttek a kommandósok is, nagy razziát tartottak. Az egyik
szülő Dorogon van, az anyjuk az anyjánál van Debrecenben. Azóta egyik gyerek sem szökött
meg, mert nincs hová menni. Megkeresett Vékony László aki kérte, hogy 1 millió Ft-ban
állapítsuk meg a lakás vételárát, és akkor elköltöznek innen Dorogra vagy Böszörménybe. Már
rosszabb helyre is elköltöttünk 200 e Ft-ot, ezért javaslom, hogy tegyük hozzá a 800 e Ft-hoz a
lakosság megnyugtatására. Azt sem bánom, ha nem az önkormányzat fizeti ki ezt a különbözetet,
hanem mi teszünk hozzá 20-20 e Ft-ot. Fontoljuk meg nagyon. Minden nap találkozok
elkeseredett emberekkel, már engem is megloptak két esetben. Kezelni kell az ügyet, mert nem
fogunk előrehaladni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Valami lehetőséget lát arra polgármester úr, hogy nem maradnak itt a faluban?
Piskolczi Géza polgármester:
Ezt a lakásvásárlást úgy hajtsuk végre, hogy ők pénzt nem fognak látni. Ők kiválasszák az
ingatlant, ahová menni akarnak, és mi megvesszük nekik.
Dr. Papp László képviselő:
Elidegesítési és terhelési tilalmat kell ráterhelni a lakásra, hogy ne tudják eladni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 97/2009. (V.22.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bököny, Váci M. u. 21.
szám alatti lakás megvásárlásával kapcsolatosan tárgyalásokat
folytasson, maximum 1.000 e Ft-os vételár mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
9) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Polgármester úr tájékoztatójának elejét nem értem. Gyalog Imre képviselő úr kifogásolja...
Piskolczi Géza polgármester:
Gyalog Imre képviselő úr mondta, hogy üres folt van a kiserdő közepén. Megállapítottuk, hogy
olyan vékony a humuszréteg, hogy a facsemeték már kiskorában kihaltak. Nem is nőtt meg ott a
fa.
Gyalog Imre képviselő:
De polgármester úr se tudja pontosan, hogy mi történt. Azt írja, hogy nem is volt beültetve vagy
ha bevolt ültetve, akkor kiskorában kihalt. Akkor most mi történt.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem megállapítható, hogy 12 évvel ezelőtt mi történt.
Gyalog Imre képviselő:
Ami lemegy vízelvezető csatorna a gödrögben levezeti a vizet ott mi történt, hogy nem esett
csapadék és a kanálisban áll a víz, nem tud lefolyni. A repülőhíd is le van szakadva.
Piskolczi Géza polgármester:
Nagy Sándorral voltunk kint és megnéztük az átfolyókat, hidakat. A karbantartásra, kijavításra
nem kis összeg kellene. Fel kell mérni, hogy mennyi pénz kell, de milliós nagyságrendű.
Gyalog Imre képviselő:
Ha lesz egy belvizes évünk, akkor nem fog tudni elfolyni a víz.
Dr. Papp László képviselő:
Mi van a határban a szeméttel?

Piskolczi Géza polgármester:
Egy brigád folyamatosan kint van, és szedi a szemetet. A nagy méretű szemétcsomók egyenlőre
ott maradnak, mert a kiszetor nem bírja elvinni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Taskó Miklós el tudná szállítani.
Piskolczi Géza polgármester:
Kértük, hogy a Kft-nek vegyünk egy zetort pótkocsival, és meg tudtuk volna oldani a problémát.
A szemetet össze tudnánk szedni.
Dr. Papp László képviselő:
Vegyünk egy pótkocsit és Taskó Miklós vagy Gyalog Imre ad egy zetort, és meg tudjuk csinálni.
Taskó Miklós képviselő:
Én felajánlom a segítségemet.
Gyalog Imre képviselő:
Hány hektár erdeje van az önkormányzatnak?
Piskolczi Géza polgármester:
25 hektár.
Gyalog Imre képviselő:
Jövőre lesz erdészeti pályázat meghirdetve 60 %-os géptámogatású, vissza nem térítendő
támogatás.
Dr. Papp László képviselő:
Fontosabb a szemét eltakarítása, mint a focisták támogatása.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Maródiné után ott van egy kis szakasz, ami teljesen járhatatlan, rendbe kellene tenni. Szét kellene
nézni a faluban. Itt a sok ember, tudnának mit csinálni.
Gyalog Imre képviselő:
Van néhány útszakasz a határban, ami úgy be van nőve, hogy bújkálni kell. Rendbe kellene tenni
ezeket a részeket.
Piskolczi Géza polgármester:
Nagyon sok mindent meg kellene csinálni, de nem győzzük azzal a kiszetorral.
Dr. Papp László képviselő:
Azt be kell fejezni, hogy ezekkel a kocsikkal vigyék a szántó földre a szociális segélyeseket. Le
fogjuk ellenőrizni a kisbuszt, és ha olyan állapotban találjuk, akkor annak felelőse lesz.
Papp Csaba képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy a tűzoltóverseny kapcsán miért nem tudtunk helytállni és miért

szégyelljük magunkat.
Piskolczi Géza polgármester:
74 csapatból 5. helyezést ért el a bökönyi csapat, és olyan körülmények között ebédeltek, hogy a
Kft. telepen ültek le.
Berki Györgyné képviselő:
Az ebédlőbe nem lehetett menni nekik?
Piskolczi Géza polgármester:
De mehettek volna, de senkinek a vasárnapját nem akartam elvenni. Nem akarok magam mellett
beszélni, de Jaksi József azért adta a lehetőséget, hogy Bökönyben étterem nyíljon, hogy ezeket a
rendezvényeket ott csináljuk.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Polgármester ír a beszámolójában több pályázatról, kötelező nekünk ezekben részt venni.
Piskolczi Géza polgármester:
A Dél-Nyírségi Társulás adja az önerőt. Nekünk nem fog pénzbe kerülni a kistérség
költségvetését fogja terhelni. 200 e Ft tagdíjat fizetünk minden évben.
Dr. Papp László képviselő:
De a Kistérség költségvetését mi tesszük össze önkormányzatok, a 8 önkormányzat. A
polgármesterek döntenek, hogy ez a pénz mire fordítódik.
Piskolczi Géza polgármester:
Mint minden önkormányzatnak megvan a költségvetése, így a Kistérségnek is megvan a
költségvetése.
Dr. Papp László képviselő:
Ha mi úgy döntünk, hogy nem támogatjuk ezeket a pályázatokat, akkor neked így kell szavaznod
kistérségi ülésen.
Dr. Horváth József képviselő:
Nem vagyunk tisztába azzal, hogy miből áll össze a Kistérség költségvetése. Azt hittük, hogy a 8
önkormányzat által befizetett összegekből tevődik össze, soha nem mondta senki, hogy még
állami támogatást is kap. Ha tudjuk, hogy saját bevétele is van, és az állami támogatásból fogja
ezt a saját erőt finanszírozni, akkor mi is másképp gondolkodunk.
Dr. Komoróczy Péter képviselő elhagyta az üléstermet.
Gyalog Imre képviselő:
A beszámolóban olvasható, hogy: "A Nyírségvízzel kötött újabb megállapodás 110 m3 vízre szól,
ezt még ebben az évben korrigáljuk 18-24 m3-re." Ez mire vonatkozik.
Piskolczi Géza polgármester:
A közkutakról van szó. Ebben az évben a 12-15 bekötetlen lakásba még beköttetjük a vizet, így

az ivóvízellátás 100 %-os lesz. Azért lesz 18-24 m3, mivel attól függ hány monitoring kút lesz.
Sok vízkikötés van, mert nem fizetnek az emberek.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Előző testületi ülésen mondta polgármester úr, hogy a szemétszállítási díjakra visszatérünk. De
már a magas díjat fizetjük.
Piskolczi Géza polgármester:
Beszéltem Nyesti úrral, de még nincsenek készen a kalkulált díjak.
Dr. Papp László képviselő:
A mezőőrökkel kapcsolatban el kellene gondolkozni, hogy mi legyen. A javaslatokkal elő kellene
állni.
Hozni kellene egy olyan rendeletet, ha lehetséges, hogy este 8 vagy 10 óra után ne mászkáljon 18
éven aluli az utcán. Akit meg az utcán találnak, azokat vigyék haza, és ha lehet büntessenek is.
Utána kellene ennek nézni, hogy csinálják másfele.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról
nem fogadta el.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás által benyújtani kívánt pályázatokat.

10) Egyebek
- Egészségházban lévő lakásra bérleti ajánlat
Piskolczi Géza polgármester:
Pelles János bökönyi lakosnak érkezett az Egészségházban lévő földszinti lakásra vételi kérelme.
Az Képviselő-testület úgy döntött, hogy ha egy lakásra több ajánlat lesz, abban az esetben
licitálni lehet. A Testület határozata szerint előnyben részesülnek az önkormányzati dolgozók.
Dr. Papp László képviselő:
Konkrét jelentkezők vannak már?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen folyamatosan jöttek az ajánlatok.
Dr. Papp László képviselő:
Az lenne a javaslatom, hogy fel kell keresni azokat, akik jelentkeztek vásárlásra, és előszerződést
kell velük kötni augusztus 1-ig.
Pelles János bökönyi lakos:
Nem lehetne hamarabb dönteni, nekem sürgős lenne. Én már körbejártam azokat az embereket,
akiket hallottam, hogy szeretnének az Egészségházban lakást venni, de a földszinti lakást nem
szeretné senki megvenni. Ha kell most kifizetem annak a lakásnak az árát. Ennyit segítsen a
Képviselő-testület. Úgyis itt szeretnénk maradni a faluban, engem ideköt a munkám, ide fizetem
az adót. Kérném a Képviselő-testületet, hogy döntsenek arról, hogy augusztus 1-től bérbe
vehetem-e azt a lakást, mert szeretném felújítani, festeni, rendbe tenni.
Dr. Papp László képviselő:
Csak már érkeztek be más ajánlatok is és azokat is figyelembe kell venni.
Papp Csaba képviselő:
Ki adott be kérelmet?
Piskolczi Géza polgármester:
Kondorné Sarkadi Enikő és Radócz János visszamondta a kérelmét.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Küldjünk ki egy levelet minden ajánlattevőnek, és 8 napon belül válaszoljanak, hogy igényt
tartanak-e a lakásra vagy sem. Utána pedig tudunk dönteni.
Dr. Papp László képviselő:
Minden munkáltató kérdezze körbe a dolgozóit, hogy ki tart igényt a lakásra. Várnunk kellett a
településrendezési terv miatt. Nem lehet alapító okiratot csinálni, mert a telekről a hátsó rész
nincs levágva. Ha azt a részt eladom, akkor magánkézbe kerül, és soha nem kerül vissza az
önkormányzat kezébe. Előszerződést tudunk kötni, míg ez nem rendeződik.

Papp Csaba képviselő:
Ezt egy hét alatt meg kell oldani.
Pelles János bökönyi lakos elhagyta az üléstermet.
- Terület vásárlásról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszélgettünk a Kálucz féle telek megvásárlásáról. A Kossuth utcán
található ez a telek, és a településrendezési tervben útként szerepel az a terület. Oda építési
engedélyt nem fognak kiadni. Beszéltem a tulajdonossal 300-350 e Ft-ban meg lehet állapodni.
Kb.800 ölnyi területről van szó. Kukorica van most benne.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
300 e Ft-ért meg lehet venni azt a területet, elég nagy terület.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
meghatalmazza a polgármestert, hogy Zajder Jánosné Apagy,
Jókai u. 8. szám alatti lakos Bököny 116 hrsz-ú területének
megvásárlása kapcsán tárgyalásokat folytasson 300 e Ft-os
vételár mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
- Ács Lászlóné képviselő tájékoztatása
Ács Lászlóné képviselő:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a nyári gyermekétkeztetésre kaptunk 3.060 e
Ft-ot, amelyez 188 gyermek étkeztetésére szeretnénk felhasználni. Július második hetében
kezdjük meg az osztást. Illetve EU-s élelmiszeradományt is kapunk 17 raklap élelmet, 2300 főre.
Nagy adminisztrációt fog ez jelenteni, rengeteg papírmunkával fog járni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ez minden családot fog érinteni?
Ács Lászlóné képviselő:
Nem, 3 kategória van. A létminimum közelében élők, a létminimum közelében önhibájukon kívül
élők, illetve a hátrányos helyzetű gyereket nevelő családok. A nyári gyermekétkeztetést azok

kapják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 6. osztályos korig.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azért kérdeztem, mert megint kifogásolni fogják, hogy ő kap, a másik meg nem kap. Próbáljátok
meg úgy szétosztani, hogy ne legyen probléma.
Ács Lászlóné képviselő:
Most nem családra, hanem személyre adjuk a támogatást. A nyugdíjasok szinte 100 %-ban
részesülnek benne.
Piskolczi Géza polgármester:
Még olyan nem volt, hogy mindenki elégedett legyen.
- Polgármester tájékoztatása
Piskolczi Géza polgármester:
Felvettük napirendi pontnak a kátyúzást. Szükséges lenne az Ady Endre utcán, József Attila
utcán, Debreceni utcán és sokfele.
Gyalog Imre képviselő:
Az Idősotthon előtt is nagy szükség lenne.
Piskolczi Géza polgármester:
Fel kell méretni, hogy melyik utakon szükséges.
Gyalog Imre képviselő:
Én már 2005-ben ezeket összeírtam.
Piskolczi Géza polgármester:
Azóta már kétszer volt kátyúzva. A szennyvíz beruházás miatt az Arany János utcától és a két
bekötő úttól tekintsünk el, várjuk meg a jövő évet. Zúzott kővel kellene ezeket megborítani,
lehengerelni, és a szennyvíz beruházásig bírná.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Van-e valamilyen pályázat beadva a beruházási keret terhére? Fel fogjuk tudni ezt a keretet
használni?
Gulyás József jegyző:
A szennyvíz és a konyha pályázat.
Piskolczi Géza polgármester:
A szennyvíznek a ránk eső része 5,7 millió Ft, ezt meg kell fizetnünk. Ha pályázaton megnyerjük
ezt az összeget, akkor felszabadulna. A konyhai pályázat önrésze 15,6 millió Ft.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azért kérdezem, mert ha nem csinálunk semmilyen beruházást, akkor 30 millió Ft körüli összeget
vissza fog kelleni fizetni.

Gulyás József jegyző:
Nem vissza kell fizetni, hanem az Önhiki levonja. Augusztus végén kiderül, hogy a konyha
pályázat nyer-e.
Dr. Papp László képviselő:
Mi van azzal a területtel, ami állami tulajdonban van, és a piacot oda szeretnénk áttenni?
Piskolczi Géza polgármester:
Még nem jeleztek vissza. Jövő héten jön a Coop igazgatója.
- Gulyás József jegyző tájékoztatása
Gulyás József jegyző:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy 14 ingatlanra küldtem ki az állagmegóvást.
Ebből a 14 lakóból kb. a fele eljött megbeszélni a teendőket. Mindenképpen segítünk nekik. A
Debreceni u. 9. szám alatti ingatlan tulajdonosa téglási, aki eladná az ingatlant 2 millió Ft-ért.
Dr. Papp László képviselő:
Vagy rakják rendbe az ingatlant, vagy adja el a tulajdonos, ha nem tartja rendbe.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Sándor féle virágbolt tiszta piszok, a tulajdonost fel kell szólítani, hogy tegye rendbe.
Gyalog Imre képviselő:
A Dudás Laci tulajdona.
- Pályázat benyújtásáról döntés
Gulyás József jegyző:
Van egy pályázat, amelyet június 30-ig lehet benyújtani, a neve zöldövezeti program. A
Damjanich utca és Dózsa György utca közötti területet rendbe lehetne tenni. Lehetne kialakítani
egy szép területet, bicikliutat. Bármilyen összegre lehet pályázni, nincs meghatározva, 20 % saját
erő szükséges hozzá. Őshonos fákat kell ültetni.
Berki Györgyné képviselő elhagyta az üléstermet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Sportpályán is lehetne fákat ültetni, és a piac területén.
Pelles Brigitta képviselő:
Utakat nem lehetne rendbetenni?
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Kossut utca és a Dózsa György utca egyik oldalára végig lehetne őshonos fákat ültetni. 2 millió
Ft önerőt rá lehetne szánni.

Papp Csaba képviselő:
Még 5 millió Ft-ot is rá lehetne szánni.
Piskolczi Géza polgármester:
Rendbe lehetne tenni a Kossuth és Dózsa György utcákat, a Damjanich utcán egy szép teret
lehetne kialakítani és a ravatalozó környékére is lehetne fákat ültetni.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2009. (VI. 26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a zöldövezeti program elnevezésű pályázat
benyújtásáról, amelyhez 2,5 millió Ft összegű önerőt biztosít a
2009. évi költségvetés terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. július 01.
Bejelentések:
Gulyás József jegyző:
Szeretném a Képviselő-testületet tájékoztatni, hogy a héten két köztisztviselőnk Fekete Beáta és
Marozsán Miklós összeházasodott. Felvetődött a kérdés, hogy a jövőben hogy fognak együtt
dolgozni. A kérdést körül jártam, kértem a Közigazgatási Hivataltól állásfoglalást, megfelelő
szabályozás mellett meg lehet oldani a munkát. Kérem a testületet, hogy döntésemet fogadják el..
Gyalog Imre képviselő:
Meg kell nézni a köztisztviselői törvényt, és ha nem ütközik törvénybe, akkor nincs kifogása
ellene senkinek sem.
- Létszámcsökkentés megerősítése
Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület 71/2007. (VII.12.) számú határozatával egy fő pedagógus álláshely
megszüntetéséről döntött. Szükség lenne egy megerősítő határozatra.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2009. (VI.26.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi
CII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontjában foglalt, a
helyi
önkormányzatok
létszámcsökkentési
döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére
vonatkozóan a 71/2007. (VII.12.) számú képviselő-testületi
határozatban foglaltakat megerősíti.
A Képviselő-testület megerősíti, hogy az általános iskolai
oktatás szakfeladaton egy iskolai pedagógus álláshely
megszüntetése szükséges. Mivel az érintett munkavállaló 2009.
08. 05-ig felmentési védelem, illetve felmentési tilalom alatt áll,
ezért a 71/2007 (VII. 12.) számú képviselő-testületi határozat
nem volt végrehajtható.
Ennek következtében a munkavállaló munkaviszonya
megszüntetésének időpontja felmentési idejének lejárata, azaz
2009. 11. 05.
A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és a
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshelyátcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
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.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
- Polgármesteri Hivatal és a Barota Mihály ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Gulyás József jegyző:
A Polgármesteri Hivatal és a Barota Mihály ÁMK Alapító Okiratát módosítani kell. A
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2009. január
1. napján lépett hatályba, melynek értelmében a módosított alapító okiratokat is el kell fogadni,
nemcsak az egységes szerkezetbe foglaltakat.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2009. (VI. 26.) számú
határozata
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosító okirata
elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
alapító okirat módosító okiratát a jelen határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

1. számú melléklet a 128/2009. (VI.26.) számú határozathoz
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosító okirata
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év
LXV. törvény 38.§ (1) és (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV
törvény 1. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal a 22/2003. (III.14.), valamint a 2008. (II.14.)
számú határozattal módosított alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint határozza meg:
1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Törzsszám: 404321
KSH statisztikai számjel: 15404321-8411-321-15
2. Az alapító okirat 6. pontjának számozása 3. pontra változik.
3. Az alapító okirat 5. és 8. pontjának számozása 4. pontra változik, és az alábbiak szerint
módosul:
4.) Az alapító fenntartó, irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Bököny Község önkormányzat Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
4. Az alapító okirat 3. pontjának számozása 5. pontra számozik, és kiegészül az
alábbiakkal:

Illetékességi területe: Bököny Község közigazgatási területe, illetőleg a jogszabályok által
meghatározott közigazgatási illetőleg terület.
5. Az alapító okirat 4. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
Gazdálkodási jogkör:
A szerv a gazdálkodása módjára tekintettel önállóan gazdálkodó, s ebből következően az
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű.
6. Az alapító okirat 7. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
Alapítás módja:
Új intézmény jogelőd nélkül
7. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 6-7. pontokkal:
6.) Jogállása: önálló jogi személy
7.) Tevékenység jellege és gyakorolt funkciók szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.
A gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Ellátja az önkormányzat fenntartásában lévő önállóan működő költségvetési szerv
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
8. Az alapító okirat 9-10. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
9.) A Hivatal gazdálkodási rendje:
Gazdálkodását az arra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
végzi.
Adószám:
15404321-2-15
KSH statisztikai számjel: 15404321-8411-321-15
Költségvetési végrehajtásra szolgáló számlaszám:
Állami hozzájárulás számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:

68800020-11034940
68800020-11034995
Szabolcs Takarékszövetkezet

10.) A Hivatal törzsszáma, szakágazati besorolása, típusa.
Törzskönyvi azonosító szám:
404321
Szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Típusa: Polgármesteri Hivatal

többcélú

9. Az alapító okirat 11. pontjának számozása 8. pontra változik, és kiegészül az alábbi
rendelkezésekkel:
Alaptevékenysége: A hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében az önkormányzat
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Szakágazat szerinti besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
TEÁOR szerinti besorolása: 8411
10. Az alapító okirat az alábbi 9. ponttal egészül ki:
9.) Kiegészítő, kisegítő tevékenysége: nincs
11. Az alapító okirat 12. pontjának számozása 10. pontra változik.
12. Az alapító okirat 13-14. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
13.) A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési (megbízási) rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének, a jegyzőnek kinevezési, megbízási rendje az alábbiak
szerint alakul:
a) A jegyzői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével
és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület döntése figyelembe vételével a
polgármester irányítja.
A pályázati felhívás közzétételének rendje:
- Belügyminisztérium hivatalos lapjában, legalább 1 alkalommal kell
- a megyei lapban legalább 1 alkalommal lehet közzétenni.
b) A jegyzőt a helyi önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés határozatlan
időre szól.
14.) A költségvetési szerv megszüntetése:
Az intézmény a jogszabály által nevesített esetekben a 4.-ban megjelölt alapító jogosult
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
13. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 11-15. pontokkal, valamint a záró rendelkezéssel:
11.) Vezetőjének kinevezési rendje: a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően
nevezi ki határozatlan időre.
12.) Feladatellátást szolgáló vagyona intézményegységenkénti ingatlan-nyilvántartási és
leltári adatok szerint.
13.) A vagyon feletti rendelkezési jog:
Bököny Község Polgármesteri Hivatala az ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint az
önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik feladatainak ellátása érdekében.
14.) A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző és az általa felhatalmazott köztisztviselő
15.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

A Hivatal foglalkoztatottjaira a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
(1) Az alapító okirat módosítását igénylő változásról a mindenkori vezető 30 napon belül
bejelentési kötelezettséggel tartozik az alapító felé.
(2) Jelen alapító okirat Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyásával kihirdetése napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 26/2008. (II.14.) Kt. számú határozattal megállapított alapító
okirat hatályát veszti.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2009. (VI. 26.) számú
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosító okirata elfogadása
tárgyában
A Képviselő-testület
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító Okirat
módosító okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

1. számú melléklet a 129/2009. (VI.26.) számú határozathoz
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Alapító Okirat módosító okirata
1. Az alapító okirat 1. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
1.) Az intézmény típusa:
Többcélú közoktatási intézmény

Általános Művelődési Központ
2. Az alapító okirat 2. pontjának számozása 1. pontra változik, és kiegészül az alábbi
szövegrésszel:
OM azonosító: 033564
Törzsszám: 445319
KSH statisztikai számjel:
15445311-8520-322-15
3. Az alapító okirat 18. pontjának számozása 2. pontra változik, és kiegészül az
alábbiakkal:
Létrehozásáról rendelkező határozat: 27/2000. (V. 23.) számú Kt. határozat
4. Az alapító okirat 17. pontjának számozása 3. pontra változik, és kiegészül az
alábbiakkal:
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
5. Az alapító okirat 15. és 16. pontjának számozása 4. pontra változik, és az alábbiak szerint
módosul:
4.) Az intézmény irányító, fenntartó és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
6. Az alapító okirat 8-9. pontjának számozása 5-6. pontra változik, és címe, szövegezése az
alábbiak szerint módosul:
5) Székhelye, telephelye, feladat-ellátást szolgáló vagyona:
A feladat-ellátást szolgáló vagyon az önkormányzati törzsvagyon részét képezi, a
székhelyen és telephelyeken a feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az
intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és készletek.
a.) Székhelye: 4231 Bököny, József Attila utca 2.
b.) Telephelyei:
- 4231 Bököny, József Attila utca 2.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai tagintézmény)
- 4231 Bököny, Lenin utca 12.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai tagintézmény)
- 4231 Bököny, Kossuth utca 2.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális tagintézmény)
6) Az intézmény tagintézményeinek megnevezései :
a. Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai tagintézmény
b. Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai tagintézmény
c. Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális tagintézmény
7. Az alapító okirat 10. pontjának számozása 7. pontra változik.

8. Az alapító okirat 11. pontjának számozása 8. pontra változik, és az alábbiak szerint
módosul:
Jogállása: önálló jogi személy
9. Az alapító okirat 12-13-14. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
12.) Az intézmény törzsszáma:
13.) Szakágazati besorolása:
14.) KSH statisztikai számjel:

445319
852010 Alapfokú oktatás
15445311-8520-322-15

10. Az alapító okirat 19-20. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
19.) Az intézmény feladatai:
• Óvodai nevelés
• Óvodai integrált nevelés
• Óvodai képesség-kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási
Miniszter által kiadott program szerint
• Óvodai integrációs felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter
által kiadott program szerint
• Iskolai képesség-kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási
Miniszter által kiadott program szerint
• Iskolai integrációs felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter
által kiadott program szerint
• Alapfokú nevelés és oktatás
• Enyhe fokú értelmi fogyatékosok oktatása-nevelése
• Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása, nevelése:
• Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdők nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása
• Iskolai integrált nevelés
• Általános iskolások napközi ellátása
• Tanulószobai foglalkoztatás
• Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése
• Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
• Korrekciós osztály (szükség szerint)
• Tehetséggondozás
• Testnevelés osztály működtetése (igény szerint)
• Felnőttek számára önköltségi alapon a levelező illetve esti oktatásban
az általános iskolai bizonyítvány megszervezésének biztosítása
• Kihelyezett tagozat (művészi iskola)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Diáksportkör működtetése
Könyvtári feladatok és szolgáltatások
Közművelődési feladatok, mozi üzemeltetés ellátása, szervezett
keretek megteremtése (klubok, szakkörök működtetése, zenés táncos
rendezvények szervezése) kirándulások, táborozások szervezése
Lapkiadói tevékenység
Internetes szoba működtetése (Sulinet)
Felnőttek számára számítástechnikai tanfolyam szervezése.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

20. ) A feladatellátást szolgáló vagyon: Iskolai tagintézmény épületegyüttese
Sport és napközi udvar
Óvodai tagintézmény épületegyüttese
Óvodai udvarok
Kulturális tagintézmény épületegyüttese
Kulturális udvar
Informatikai központ épületegyüttese
Konyha és étkezde épületegyüttese
Az alaptevékenység szakfeladat-rendnek megfelelő részletezését a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell rögzíteni.
Az alaptevékenység során felszabaduló szabad kapacitás – az ellátási színvonal növelése
érdekében – értékesíthető.
Az Általános Művelődési Központ vezetőjét az önkormányzat képviselő-testülete nyilvános
pályázat útján nevezi ki, a közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján.
Az Általános Művelődési Központ feladatainak ellátásához szükséges pénzeszközöket az
önkormányzat éves költségvetésében irányozza elő.
Az Általános Művelődési Központ működéséhez ingatlanokat és ingókat az intézmény
térítésmentesen használhat azok fölött azonban rendelkezni csak az önálló gazdálkodási jogkörrel
rendelkező költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint jogosult.
A vagyonnal való gazdálkodással összefüggő jogosítványokat az önkormányzat rendelete
szabályozza.

A megszűnés esetén követendő eljárás:
Az Általános Művelődési Központ megszüntetésére Bököny Község Képviselőtestülete jogosult
a szükséges véleményének meghallgatása után. Az esetleges megszűnést a feladatok folyamatos
ellátása érdekében, új intézmény vagy intézmények létrehozásának is kell követnie.
11. Az alapító okirat kiegészül az alábbi 9-19. pontokkal, valamint a záró rendelkezéssel:

9) Az intézmény típusa:
Többcélú intézmény; általános művelődési központ, amely alaptevékenységeit általános iskola, óvoda és
kulturális intézményegység keretében látja el.
10) Az intézmény típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató költségvetési szerv fajtája: közintézmény
A gyakorolt funkciók szerint: önállóan működő és gazdálkodó
11) Alaptevékenysége, jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bek-ben
foglaltaknak megfelelve gondoskodik a gyermekek iskolai neveléséről, és
oktatásáról. Az iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvényben
meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi,
érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösség kialakulásáért és működéséért.
Az óvoda és az általános iskola a tanulót az érdeklődésének, képességének és
tehetségének megfelelően felkészíti a következő tanulási fokozatra, az általános
iskolai, középiskolai és szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való
beilleszkedésre.
Szakágazat szerinti besorolás: 852010 Alapfokú oktatás
TEÁOR szerinti besorolása: 8520
Szakfeladatok:
Száma Megnevezése
552312 Óvodai intézményétkeztetés
552323 Iskolai intézményi étkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
751779 Intézményi vagyon működtetése
751922 Önkormányzatok elszámolásai
801115 Óvodai nevelés
801214 Iskolai oktatás
805113 Napközi otthoni és tanulószoba foglalkozás
921815 Műv. Házak feladatai
923127 Könyvtári feladatok
924047 Sportcélok és feladatok
Az intézmény feladatai:
• Óvodai nevelés
• Óvodai integrált nevelés
• Óvodai képesség-kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási
Miniszter által kiadott program szerint

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
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•
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•

Óvodai integrációs felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter
által kiadott program szerint
Iskolai képesség-kibontakoztató felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási
Miniszter által kiadott program szerint
Iskolai integrációs felkészítés a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/D. §-ában meghatározott követelmények és az Oktatási Miniszter
által kiadott program szerint
Alapfokú nevelés és oktatás
Enyhe fokú értelmi fogyatékosok oktatása-nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása, nevelése:
• Enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességekkel
küzdők nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása
Iskolai integrált nevelés
Általános iskolások napközi ellátása
Tanulószobai foglalkoztatás
Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése
Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása
Korrekciós osztály (szükség szerint)
Tehetséggondozás
Testnevelés osztály működtetése (igény szerint)
Felnőttek számára önköltségi alapon a levelező illetve esti oktatásban
az általános iskolai bizonyítvány megszervezésének biztosítása
Kihelyezett tagozat (művészi iskola)
Diáksportkör működtetése
Könyvtári feladatok és szolgáltatások
Közművelődési feladatok, mozi üzemeltetés ellátása, szervezett
keretek megteremtése (klubok, szakkörök működtetése, zenés táncos
rendezvények szervezése) kirándulások, táborozások szervezése
Lapkiadói tevékenység
Internetes szoba működtetése (Sulinet)
Felnőttek számára számítástechnikai tanfolyam szervezése.
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi vendéglátás

12.) Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenység:
Megnevezés:
Tagintézmények helyiségeinek bérbeadása

Szakfeladat:
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás (751 779)
13.) Kisegítő, vállalkozási tevékenysége: Az intézmény kisegítő, vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
14.) Az intézményben ellátható maximális tanulólétszám: 510 fő
Az óvodában felvehető gyermek létszám:
128 fő
15.) Évfolyamok száma:
Óvodai Tagintézményben:
Iskolai Tagintézményben:

3 évfolyam
8 évfolyam

16.) Csoportok száma:
Óvodai tagintézményben:
Iskolai tagintézményben:

4 csoport
19 osztály és 4 napközis csoport

17.) Vezetőjének kinevezési rendje: az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza
meg nyilvános pályázat útján. Intézményvezetésre megbízást kaphat, aki, a közös
igazgatású intézmény bármely tagintézményének vezetésére megfelelő képesítéssel
rendelkezik. A megbízás előkészítése az Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottság
feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az
intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
18.) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó használatba adja
az intézmény feladatainak ellátására az 5. pontban megnevezett ingatlanokat. Az
intézményt előzetese fenntartói jóváhagyás mellett megilleti a bérbeadás joga. Az
intézmény kezelésében lévő vagyon analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal
végzi. Az intézmény a használatba adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási
törvényben (1992. évi XXXVIII tv.) és végrehajtási rendeletében, valamint az
önkormányzat rendeleteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatinak ellátása
érdekében.
19.) Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény képviseletére az intézmény
vezetője jogosult.
20.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezés
(1) Az alapító okirat módosítását igénylő változásról a mindenkori intézmény-vezető 30
napon belül bejelentési kötelezettséggel tartozik az alapító felé.
(2) Jelen alapító okirat Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyásával 2009. május 22 -én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 27/2008. (II.14.) Kt. számú határozattal megállapított alapító
okirat hatályát veszti.

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

Kmft.
Piskolczi Géza sk.
polgármester

Gulyás József sk.
jegyző

Dr. Horváth József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő
Papp Csaba sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

