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Piskolczi Géza polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent
bökönyi lakosokat. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a képviselők
kellő létszámban megjelentek.
N a p i r e n d:
1./ Polgármester tájékoztatója
Előadó: Piskolczi Géza
Tisztelettel köszöntöm Bököny Község lakosságát és a meghívottakat!
Az elmúlt évben nemcsak Bököny Község nem dicsekedhet jó gazdasági évvel, hanem az
ország sem, és sok-sok település úgy községek mint városok. Nem akarok az országos
politikába beleszólni, de szerintem sok mindenért felelőssé lehet tenni a kormányt.
Szomorúan állapítjuk meg azt, hogy pályázatainkat nem támogatják. Nem azért nem
támogatják, mert rossz a pályázat, hanem azért, mert nincs rá pénz. Mindenki tudja, hogy ha
pénz van, akkor minden van, ha pénz nincs, akkor semmi nincs. Kisebb pályázatokat azért
sikerült megnyernünk. Valamelyest fejlődtünk, de nem olyan mértékben, mint szerettünk
volna. Két nagyobb intézményegységünk a Barota Mihály ÁMK és a Bentlakásos Idősek
Otthona a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.

Kezdjük az iskolával. Az iskola több pályázatot tudhat magáénak önkormányzati
támogatással. Csak a legnagyobb pályázatát nem támogatták, amiben szerettük volna a
tetőteret beépíteni, itt 3 tantermet és szertárakat alakítottunk volna ki. Az épületet
energiatakarékossá tenni, szigetelni, műanyag nyílászárókkal felszerelni, a konyhát teljes
egészében korszerűsíteni, mivel az ÁNTSZ-nek vagyis az előírásainak nem felel meg, és egy
óvodai foglalkoztatóval bővíteni óvodánkat, plusz a vizesblokk teljes felújításával. A HEFOP
2.1.8-as számú pályázat 15.116 e Ft volt. Ebből az összegből számítógépeket vásároltunk 4,5
millió Ft-os értékben. Asztalokra, székekre, padokra, TV-re, DVD-k beszerzésére 2,4 millió
Ft-ot fordítottunk. Kiegészítő tanulmányi kirándulásokra 740 e Ft-ot fordítottunk.
Szakemberek díjazására, akik a továbbképzést tartották pedagógusainknak 7,3 millió Ft-ot
fordítottunk. Irodaszerekre pedig 136 e Ft-ot. A HEFOP 2.1.9 pályázatot a hátrányos helyzetű
iskolák pályázhatták. Bököny Község 105 diákja nyaralt az ország három táján, ahol 8.245 e
Ft-ot költöttünk utazásra, szállásra, étkeztetésre, a kísérők és felvigyázók költségeire. 1.194 e
Ft-ot eszközökre fordítottunk. Pedagógusok bérkiegészítő pályázatára 12 millió Ft-os
értékben pályázatot nyújtottak be a Magyar Államkincstárnál a hátrányos helyzetű településen
dolgozó pedagógusok anyagi megbecsülése érdekében. A pályázat nyert és 2009. februártól
áll az Iskola rendelkezésére. Út a középiskolába címmel nyertünk 3 tanulónak ösztöndíjas
pályázatot 156 e Ft értékben.
Ifjúsági bélyegklubra és táborra 100 e Ft-ot nyertünk a Magyar Posta jóvoltából. A segítő
pedagógus programra 1 főre adtuk be pályázatunkat, és 1 éves továbbfoglalkoztatásra 2 millió
Ft-ot nyertünk. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs képesség kibontakoztató
rendszerre kiírt pályázaton nyert 14.760 e Ft-os támogatást, amelynek egy része a 2009-es
évben lesz felhasználva. Az összeget eszközök beszerzésére, tornaterem felújítására, padlózat
csere, szakemberek bérezése, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus,
mentálhigiéniás szakemberek alkalmazására és bérezésére fordítjuk. A pályázatok írását
továbbra is szemünk előtt kell tartanunk, mert ezek elnyerésével javítunk az oktatás és az
eszközök minőségén és színvonalán.
Azért játszik az önkormányzat nagy szerepet ezekben a pályázatokban, mert ezek nagy része
utófinanszírozott és ezeket az önkormányzat előlegezi meg. Ami szűkös anyagi forrásnál nem
is olyan kis feladat az önkormányzat számára.
Az Iskolában az elmúlt évben leépítés történt, mivel gazdasági helyzetünk és a normatívák
megvonása ezt eredményezte, 6 fő pedagógustól és 1 fő takarítótól kellett megválnunk. Az
Iskolában történtek olyan negatív dolgok is, amiről nem szívesen beszélek. A pedagógus
meggyalázástól sőt megveréstől sem riadtak vissza egyesek. Ebben az a legborzasztóbb, hogy

egyes szülők magatartása, hozzáállása tovább rontott a helyzeten. Kérdezem én, hogy milyen
jogon formáljuk gyermekeink életét, ha ilyen és hasonló esetekért nem vonjuk felelősségre
gyermekeinket. Mikor az ember szemében meghazudtolják önmagunkat. Mindenkit kérek,
hogy figyeljünk oda gyerekeinkre és győződjünk meg róla, hogy mit mondanak. Beszéljük
már meg gyerekeinkkel, hogy tiszteljék pedagógusainkat és viselkedjenek. Mert míg egyes
gyerekek nem tudnak viselkedni, addig a többi gyerek nem tud tanulni.
Második nagyobb egységünk az Idősek Otthona a Családsegítő Szolgálattal. Ezt az egységet
átadtuk működésre a Dél-Nyírségi Kistérségi Társulásnak, azért, hogy gazdaságosabban
tudjuk üzemeltetni. 2008. januártól az emelt szintű intézményből visszaminősítettük alap
ellátási szintre. Ez azt jelentette, hogy a belépőket 600 e Ft-tól 1 millió Ft-ig arányaiban vissza
kellett fizetnünk. Körülbelül 11 millió Ft-ot vissza is fizettünk. Így értük el az alap ellátási
szintet, így a bentlakók létszámát folyamatosan tudtuk emelni Több szobát átminősítettünk
lakószobává, és így folyamatosan tudtuk emelni a létszámot. A 25 fős intézmény ebben az
évben már 45 fősre duzzad. Létszámot is tudtunk bővíteni. Gazdaságilag már hatékonnyá vált
az intézményegység. A Dél-Nyírségi Kistérségi Társulásba való belépéssel pedig magasabb
normatívát értünk el. Az Idősotthon tetőtér beépítéséről még nem mondtunk le, keressük a
pályázati lehetőséget, hogy az intézmény 150 fős legyen és ezzel újabb munkahelyet
biztosítunk községünk lakosságának.
Nyugdíjasainkat egy kis kár érte 2008-ban, mert vezetőjük más feladatot is kapott. Váltás
történt a klub élén. Átalakítottuk, mást bíztunk meg a klub vezetésével. Az elmaradt
kirándulásokat pedig majd pótoljuk. A Családsegítő Szolgálatnak sem rózsás a helyzete. Sok
a munkájuk, feladatuk elvégzése nem irigylésre méltó. Megvannak a maguk sajátos gondjai.
Családok ügyes bajos dolgainak rendezése. Az iskolában történt dolgok, fegyelemsértések
kivizsgálása. Javaslat tétel a reminens gyerekek elhelyezésére, gyámság alávétel,
intézményekben való elhelyezés stb. Sorolhatnám azokat a nem tetsző feladatoknak az
elvégzését, amelyek a Családsegítő Szolgálatra hárulnak. Az esetek nagy részét a szülőknek
kellene elvégezni, de a nem akarás, a hozzá nem értés miatt marad a Családsegítő Szolgálatra.
Például tetves a gyerek, küldi óvodába, iskolába, hagy legyen az a többi is. De ő nem akarja
kezelni saját gyerekét, mert az 500 Ft-ba kerül. Itt említem meg a védőnők munkáját is, mert
ők is hasonló cipőben járnak. Sokszor nekik is hasonló gondokkal kell megküzdeniük. Sok a
rászoruló gyerek, és a szülőknek pedig többször el kell mondani, hogy mit kell tenniük, mert
sajnos nem értik. Változás történt a védőnői szolgálatnál, Sallai Irénke védőnő nyugdíjba
vonult. Augusztus 31-ével lejár a felmentése, és ekkor lesz kiírva a pályázat a védőnői állásra.
Addig pedig Gorgyánné Kasu Zsuzsa fogja helyettesíteni.

A KHT-t meg kellett szüntetni és helyette KFT-t kellett létrehozni, ami 2009. január 01-jével
meg is történt. A KFT feladata hasonló, mint az előző KHT-é. Az önkormányzatnál felmerülő
problémákat, hibákat, kisebb beruházásokat kívánjuk megoldani a KFT-vel. Közhasznú, és
közcélú dolgozók foglalkoztatása is a feladatkörükbe tartozik. A szennyvízszállítás, a temető
gondozása, közterületeink karbantartása, határmenti útjaink gondozása, az erdők kezelése és
még sorolhatnám feladatkörüket, hiszen van bőven. A legnagyobb gondja a közhasznú,
közcélú emberek foglalkoztatása a KFT-nek. Gond volt az elmúlt évben is. Ezek az emberek
nehezen kezelhetők. Az emberek azt hiszik, hogy ide kényszerből jönnek dolgozni. Nagyon
tévednek, és hogy a munka színvonala milyen, arról ne is beszéljünk. Mert míg fel nem
veszzük őket dolgozni, addig mindenki dolgozni akar, de mikor már felvettük akkorra már
nem nagyon tetszik nekik a munka. Természetesen itt is vannak kivételek. Ha rájuk szól az
ember, akkor pedig nagyon megsértődik, és nekik áll feljebb. Hogy ők is emberek, nekik is
joguk van. Sokan követelik a 8 órás munkanapot, de az aki követeli, a 6 órát sem dolgozza le.
Állami elvárások a 2009-es évre, a munkanélküli szocjáradékkal szemben. Mindenki tudja,
hogy az önkormányzat nem tud 200 embernek szakfeladatot biztosítani. Így marad a
nyárfakapálás, szemét összeszedése a határban és minden olyan munka, ami szakértelmet nem
igényel. Szociális segélyért dolgozni kell 90 munkanapot, ez közel 5 hónap. Ha valaki ezt
nem vállalja, akkor kiesett a támogatottak köréből. Vagy ha nem jön be egy napot dolgozni,
kötelesek vagyunk a Munkaügyi Központnak jelenteni, és így kiesik a támogatottak köréből.
Így hát tudomásul kell venni mindenkinek, hogy munkához kötik a segélyeket. Akit innen
kizárnak, az kezdheti elölről a regisztrálást. Felelősségteljesebben kell mindenkinek
gondolkodni, mert a segélyek nem véglegesek, és ezt tudomásul kell vennünk. Keressük a
lehetőséget, és nem kell önkormányzati munkára várni.
A KFT telephelyét a hivatali udvarból a Debreceni u. 6. szám alá helyeztük és ezen túl ott fog
működni. Lakossági szolgáltatásokat ez után is fognak vállalni.
Mivel az önkormányzathoz tartozó nagyobb egységekről már szóltunk, térjünk rá az
önkormányzat 2008. évi gazdálkodására. A 2008-as költségvetési évünket is súlyhiányosan
52,5 millió Ft-tal terveztük meg. Folyamatosan megszorításokat alkalmaztunk, és az év
végére ezt az összeget ki tudtuk gazdálkodni, úgy hogy év végére nullás zárást
könyvelhettünk el. Irigyelnek is bennünket a környékbeli települések, hogy ilyen jól zártunk.
Még sok önkormányzat görgeti maga előtt a hiányát. Ehhez a záráshoz, hogy ezt elérjük soksok negatív döntést kellett meghozni. Pl. az étkezési hozzájárulást elvettük, a testület
lemondott a tiszteletdíjának 20 %-áról, csökkentettük az önkormányzat állományát 1 fővel. És
sorolhatnám a kisebb nagyobb megszorításokat. Bér befagyasztás, 13. havi bér megvonása,

telefon térítési díj megvonása stb. Minden fillér számít alatt teltek a napok. De azért kisebb
pályázatot az önkormányzat is tudhat magáénak.
Falugondnoki szolgálatra nyertünk egy mikrobuszt 100 %-os támogatással. Az IFI tanya
működésére is nyertünk kisebb pályázatot, eszközökre, könyvtár felújításra, nyílászárók
cseréjére, a Teleház áthozatalára a Művelődési Házba. Itt is költségmegtakarítást vettünk
alapul.
A piac területéhez vásároltunk ingatlanokat, hogy itt szabadidőparkot, játszóteret, parkolót
alakítsunk ki. A piac területét pedig szeretné az önkormányzat tovább vinni a Dózsa György
másik oldaláról a régi gyógyszertár a nagybolt kertjéhez, esetleg még itt is lehetőség van
magántulajdon vásárlására.
Úgy érzem településünknek hosszú távú elképzeléseknek helyt kell adnunk. A folyamatos
munkának idővel meg lesz az eredménye.
Megalakult Újfehértóval közösen a szennyvíz beruházási társulás Újfehértó gesztorságával,
de 45-55 %-os teherviseléssel. A pályázatot be is adtuk, és az első lépcsőn már túljutottunk.
Ha a második lépcsőt is sikerrel vesszük, akkor már semmi akadálya sem lesz annak, hogy
Bökönyben végre szennyvíz lesz. Már az előző Polgármester is sokat foglalkozott a
szennyvízzel, de a beruházás elmaradt. Az Unió a település 85 %-át támogatja úgy, hogy lesz
olyan része a községünknek, ahol nem lesz szennyvíz. Béke út, Bem József út vége, Dankó
Pista út, József Attila út vége, Táncsics út, Nyíl út. Ritkán lakott vagy elöregedett házak
utcája.
Beszélnünk kell a községünkben felmerülő gondokról is. Minden településnek megvannak a
saját gondjai, így nekünk is. Apróságnak tűnnek, de mégis jelen vannak. Szeretnék egy párat
kiemelni. Itt van a kutya kérdés, rengeteg kóbor állat van a faluban. Felszólítás van, de kutya
is. Hagyják az emberek, hogy kóboroljanak. Nem törődnek vele. De este vagy reggel otthon
van a kutya. Meg kellene kötni, de nem teszik. Mondják, hogy jámbor jószág, nem árt
senkinek. Mikor falkába verődve 8-10 kutya van, akkor már nagy a bátorságuk és pont annak
a felelőtlen embernek a gyerekét támadják meg, akit már többször felszólítottunk, és az ő
gyereke kerül kórházba. Akkor viszont ő lesz felháborodva. De nem tesz érte semmit. Van
olyan család, ahol kenyérgondok vannak, de 3-4 kutya van az udvaron. Vajon minek.
Térjünk ki egy kicsit környezetünkre. Legyünk őszinték, nagyon csúnya a településünk. Sok a
romos ház, amit már nem laknak, és nincsenek gondozva. A kertet még megművelik, de a
házat már nem, ott omlik össze, veszélyeztetve a lakosság épségét. Nem takarítjuk portáinkat,
és annak utcafronti részét. Pedig a törvény kimondja, hogy mindenki köteles azt megtenni.
Nagyon sokan az önkormányzatra várnak, hogy majd az megcsinálja. Igaz, hogy nem

feladatunk, de sokat megcsinálunk belőle. A szőlőskertünk nagyon gazos, mindenki csak fát
akar kivágni belőle. Sokan azt sem tudják, hogy melyik az övék. Kérik a vágatási engedélyt,
de tulajdoni lapot nem hoznak, mert nincs. De vágásra érett fa sincs. Az önkormányzat még
mindig fogadja azokat a szőlőskerti felajánlásokat, amit 3 éve elkezdtünk. Nagyon szépen
gyarapodik az önkormányzat vagyona, de még mindig hibáznak az emberek. Gondoljuk meg
hölgyeim és uraim, ha a törvényességgel akarunk eljárni, akkor mindenki büntethető.
Büntethető a kóbor kutya tulajdonosa, a romos porta tulajdonosa, a gazos földterület
tulajdonosa. Igen sorolhatnám tovább, de nem teszem, azért nem, mert tudom, hogy az
emberek milyen gazdasági helyzetben vannak. Nincs szándékunkban, hogy bárkinek a sorsát
még nehezebbé tegyük. De egy kis odafigyeléssel ezeket a problémákat kikerülhetjük.
Mindenkit kérek, hogy tegyék meg, ne kerüljön sor a bírság kiszabására. Sajnos időnk van,
csak nem figyelünk.
A községháza, ahogy régen mondtuk, most Polgármesteri Hivatal. Itt is vannak gondok az
ügyintézéssel. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy az ott dolgozók önökért dolgoznak.
Egyik hivatali dolgozót sem kell kioktatni, hogy mi a feladata. Mindenki tudja a feladatát, és
el is végzi. Egy kis tisztelet hiányzik belőlünk, mert vitatkozunk és kiabálunk, de miért. Az
ügye mindenkinek a megfelelő törvényi feltételek mellett el lesz intézve. Hogy nem úgy sül el
a dolog, ahogyan szeretnénk az bizony abból adódik, hogy nem felel meg a törvényi
feltételeknek. Az ügyintéző pedig nem haragszik senkire. Ezért kérek mindenkit, hogy
szíveskedjenek az ügyfélfogadási időt betartani, hogy eredményesebb legyen az ügyintézés.
A sportról is szóljunk egy pár szót, a fociról. Nagyon csúnyán szerepeltünk az utolsó
mérkőzésen Kálmánháza ellen. Azzal amit tettünk, községünk jó híre, ha volt még, akkor az
mind elveszett. Sajnos meggondolatlan emberek felelőtlen viselkedése vezetett idáig. Azok az
emberek akarnak ilyen problémát, akik maguk is szeretik ezt a sportot. Biztosan levonjuk a
következtetést, mert így ez nem mehet. Sportról szól a futball és nem terrorról. Ilyenkor már
mindegy, hogy ki szól kinek, de mi lett a végeredmény az számít. Az pedig számunkra
erkölcsileg és anyagilag is negatív.
Tájékoztatom a megjelenteket a ravatalozó működéséről, az elmúlt évben voltak gondok az
üzemeltetéssel. Legnagyobb gond a temetés körül volt. Hogy ki kinél temetett. Ebből aztán
voltak gondok. A temetőbe mindenki azzal temetett, akivel akar, csak a Testület által
meghatározott napidíjat és halott befogadási díjat köteles megfizetni. Ez az állapot ma is
érvényes. Ha nem is mindenki, de sokan tudják, hogy az önkormányzat perre ment a
ravatalozó tulajdonjogáért, hovatartozásáért. Ez a tulajdonjog peren kívül megoldódott, és az
önkormányzat tulajdona lett, ami az is volt, csak nem volt bejegyezve. Így most a

ravatalozóhoz tatozó földterülettel 3500 m2 az önkormányzat tulajdona. Az önkormányzatnak
2006-tól 2016-ig érvényes szerződése van az Orfeusz Kft-vel. Az Orfeusz Kft.
alkalmazásában Dalanics László látja el a gondnoki feladatot. Az önkormányzat is megbízta a
temetői feladatok ellátásával. Itt kell elmondanom azt is, hogy a temető működtetése 2024-ig
önkormányzati feladat lesz. Illetve megvásároljuk a Református Egyház temetőrészét. A
temető rendbetételét a KFT közhasznú munkásokkal folyamatosan végzi. A ravatalozó és
környékén is teljes felújítást szeretnénk elvégezni pályázati és önkormányzati pénzből. Ha
egy kicsit jobban vigyázunk a temető rendjére, akkor kevesebb munkával tudnánk tisztán
tartani. A koszorú és virág maradványokat minden esetben a konténerhez vinnénk, akkor
nagyon sok munkától kímélnénk meg egymást. Jelenleg is mire összeszedjük a szemetet 4-5
pótkocsival lesz.
A Görög Katolikus Egyház kérte és az önkormányzat a Teleházat átadja üzemeltetésre. Ahol a
görög katolikusoknak összejöveteleket és hitoktatást szeretnének végezni. Ezt határozott időre
adta át az önkormányzat. Egyházi hírek az is, amit már mindenki tud, hogy a Püspök úr
Beregi István Esperes urat elhelyezte, és helyére Szabó István Paróchus urat bízta meg, hogy
Bökönyben lássa el az egyház feladatát. Kérek mindenkit, hogy segítsük a Tisztelendő úr
munkáját.
Kérem figyeljék a község újságát, és aki rendelkezik internet eléréssel azt is, mert ebben
tájékoztatjuk a lakosságot községünkben történtekről.
Különös figyelmet fordítunk környezetünkre, legalábbis kellene. Mindenki köteles jól látható
helyen a házszám táblát kitenni. Ha idegen keres valakit, vagy a portás keresi a címzettet,
vagy ha netán mentő jön, és nem talál bennünket, akkor baj van. A hibásak pedig mi vagyunk,
hogy egy párszáz forintos táblát sem tudunk kirakni jól látható helyre.
Az utolsó napirendi pontnál tartunk és ez után be is fejezem mondanivalómat. A 2009-es
gazdasági év vegyes előrejelzéseket mutat. Az önkormányzatnak vannak kész tervei a
pályázatokhoz.

Iskola

rendbetétele,

bővítés,

szigetelés,

nyílászárók

cseréje,

mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségeinek biztosítása, az óvoda bővítése és a vizesblokk
felújítása, a konyha bővítése a HCCCP programnak megfelelően. Az Idősek Otthona tetőtér
beépítése, hiszen van rá igény, és itt munkahelyteremtő beruházás is történik egyben. A
Művelődési Ház felújítása is esedékessé válna, mert nagyon csúfosan néz ki.
Az Egészségház szolgálati lakásoknak az értékesítése azért történik meg, mert üresen állnak, a
6 db lakásból 1 lakott.
Mégis a legnagyobb pályázatunk a szennyvízberuházásunk lesz. Erre már nagyon sok
próbálkozás után kerül sor. Már az előző Polgármester is tett lépéseket, de sikertelenül. Most

úgy látszik siker koronázza erőfeszítésünket, mert a községünk túljutott a második fordulón és
itt is támogatást nyert. Újfehértóval közösen oldjuk meg a szennyvízberuházást. Míg
Újfehértón a hálózat bővítését kell megoldani, addig Bökönyben az egész hálózatot, és a
tisztító művet is meg kell építeni. Erre a feladat előkészítésére, tervezésre, bonyolításra,
kivitelezésre már nyertünk 87 millió Ft-ot. Bökönynek új tender tervre és engedélyes tervre
van szüksége, hogy a pályázatunk megfeleljen. Ha minden jól halad és a Kormánynak
meglesz rá a pénze, és az Unió is támogatja, akkor 2010-ben elkezdődhet a beruházás. Azért
kellett más beruházási módot keresnünk, mert Bököny Geszteréd és Érpatak mikrotérségű
vállalkozás 3 nekifutásból sem volt eredményes. A mostani koncepció ebből az alapból
kizárja a 2000 lélekszám alatti településeket. De van másik csatorna, ahol pályázhatnak a
kisebb települések.
Gazdasági számításokkal szeretném tovább folytatni a 2009. évi közmeghallgatást. Itt
szeretném bemutatni, hogy az önkormányzat a 2009-es évben mire mennyit tervez fordítani:
Merőőri szolgáltatás

2.406 e Ft

Óvodai intézményi étkeztetés

10.205 e Ft

Iskolai intézményi étkeztetés

28.221 e Ft

Munkahelyi vendéglátás

2.467 e Ft

Utak, hidak karbantartása

7.980 e Ft

Önkormányzati igazgatási tevékenység

93.221 e Ft

Intézményi vagyon működtetése

36.697 e Ft

Város és község gazdálkodás

73.382 e Ft

Közkutak, vízellátási feladatok

696 e Ft

Közvilágítási feladatok

8.820 e Ft

Önkormányzatok elszámolásai

210.928 e Ft

Óvodai nevelés

34.457 e Ft

Általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás

88.740 e Ft

Napköziotthonos ellátás

5.681 e Ft

Háziorvosi szolgálat

3.258 e Ft

Védőnői szolgálat

8.333 e Ft

Rendszeres pénzbeli juttatások

39.814 e Ft

Munkanélküli ellátások

69.876 e Ft

Eseti pénzbeni juttatások

2.394 e Ft

Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

13.399 e Ft

Hulladékkezelési feladatok

2.069 e Ft

Könyvtári feladatok

3.247 e Ft

Művelődési Ház tevékenysége

10.608 e Ft

Települési sport feladatok

4.950 e Ft

Köztemető fenntartási feladatok

1.422 e Ft

Működési kiadások összesen

762.271 e Ft

Felhalmozás célú kiadások

28.201 e Ft

Főösszeg:

790.472 e Ft

Ez az összeg tartalmazza az 52.500 e Ft költségvetési hiányt. Megjegyzem az elmúlt évit is
hasonló hiánnyal fogadta el a Testület és év végén nullás lett a gazdálkodásunk. Még ehhez
jön a Dél-Nyírségi Társuláson keresztül üzemeltetett Idősek Otthona és Családsegítő
Szolgálat, melynek költségvetése 94.651 e Ft. És itt kell megjegyeznem, hogy az elmúlt
években az Önkormányzat támogatta az intézményt, ma már nincs szükség a támogatásra.
Megköszönöm, hogy meghallgatták beszámolómat, osztoznak minden napi gondjainkon.
Kívánok mindenkinek jó gazdasági évet, és ehhez erőt és egészséget. Amennyiben vannak
kérdéseik, kérem tegyék meg mind a Képviselő-testület felé, úgy felém.
Hozzászólások:
Lakatos György bökönyi lakos:
Ha megvalósul a szennyvíz beruházás, akkor ki fogja a költségeket kifizetni? A fiatalok
elhagyják a falut, alig laknak már Bökönyben. Lassan kihal a falu.
Piskolczi Géza polgármester:
A beruházás során hasznát fogjuk venni a 2002-ben kötött Ltp-s szerződéseknek, amelyek
még ma is élnek. A kezdő részlet be van fizetve. Egyébként a pályázat 70 %-os
támogatottságú. 1000-1500 Ft-tal fogja terhelni a lakosságot havonta. Most 1 m3 szennyvíz
elvitele 1000 Ft-ba kerül, ha lesz szennyvíz hálózat 200-250 Ft-ba fog kerülni.
Lakatos György bökönyi lakos:
A másik probléma, hogy nagyon sokan nem tudnak bejárni a munkahelyükre. Nem lehetne a
bejárást támogatni? Jó lenne, ha kijönnének a buszok a dolgozókért.
Piskolczi Géza polgármester:
Ez tényleg nagy probléma. Lejönnének a buszok Bökönyig, de a 67 %-os telítettséget
biztosítani kellene. Ha nincs annyi utas, a különbséget ki kell fizetni az Önkormányzatnak.
Sándor László bökönyi lakos:
Nem lehetne a Volánnak csinálni Tégláson a malomnál egy fedett buszmegállót, hogy ne az
esőn kellene kint állni az utasoknak?
Piskolczi Géza polgármester:
Majd tolmácsolom a kérést az illetékesek felé.

Szemesné Siteri Julianna bökönyi lakos:
Az lenne a kérdésem, és erről már polgármester úrral beszéltünk is, hogy a bökönyi
embereknek ne kellene helypénzt fizetni, ha kimennének a piacra árulni. Csak aki másfelől
jön árulni. Polgármester úr azt mondta nekem, hogy ő ezt nem javasolja, mert diszkrimináció
lenne, de ígérte, hogy képviselő-testületi ülésen tolmácsolja a javaslatot. Körülbelül 1 hónap
múlva újra találkoztam polgármester úrral, és azt mondta, hogy a Képviselő-testület elutasítja
a javaslatot. Tudomásom szerint nem is tárgyalta a Képviselő-testület.
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület nem döntött róla, de jegyző úrral megbeszéltem ezt a dolgot. De ígérem
a márciusi képviselő-testületi ülésen napirenden lesz a kérés.
Papp László bökönyi lakos:
Polgármester úr otthoni telefonját az Önkormányzat kifizette éveken keresztül, ez körülbelül
1,5 millió Ft-ba került. Mikor fizeti vissza polgármester úr ezt az összeget kamattal együtt?
Piskolczi Géza polgármester:
Vissza fogom fizetni, előző polgármester után jogfolytonosság következtében került sor az
otthoni telefon kifizetésére. A Képviselő-testület döntött ebben a kérdésben, és a visszafizetés
folyamatban van. Havonta 10 e Ft-ot fizetek.
Vadász Zoltán bökönyi lakos:
Az utcánkban folyamatosan tönkreteszik a telefont, és nem lehet használni mikor mentőt vagy
a rendőrséget kellene hívni. Ez komoly probléma.
Piskolczi Géza polgármester:
Sajnos, de a faluban nagyon sok telefonfülkét megrongálnak.
Kis Gusztáv bökönyi lakos:
Nagyon sokan lopják az áramot a faluban. Nehéz válság van. Nagyon sokan havi 4-5 e Ft-os
áramszámlát fizetnek, és év végén kijön 100 e Ft-os elszámoló számla. Az Önkormányzatnak
segíteni kellene ilyen esetekben, és az emberek havonta törlesztenék a segélyből. Nem kellene
kamatos pénzt felvenniük. Vannak normális romák, akik mennek munka miatt a hivatalba.
Piskolczi Géza polgármester:
Vannak kivételek, és volt már akinek segített az Önkormányzat az elszámoló számlát
kifizetni. De mikor már folyamatosan mennek az Önkormányzat segítségét kérni, az már sok.
Telefon mégis van a családban mindenkinek, meg a Digi tv be van kötve, elektromos
hősugárzóval fűtenek. Két lakás égett le az elmúlt időszakban áramlopás következtében.
Tegnap este razziát tartottak, és 27 családot kaptak el, akik lopják az áramot.
Vadász Zoltán bökönyi lakos:
Én Pesten dolgozok, három gyermekem van, de én nem megyek fel az Önkormányzathoz
segélyért. Sokan vannak, akik autóra költik a kamatos pénzt.
Puskás György bökönyi lakos:
Mentem Szabó János autószerelőnél a zöldkártyát csináltatni, és a rendőrök megbüntettek,
mert 3 napja lejárt a zöldkártya. Balkányban nem tudtam ledolgozni a büntetést. Miért nem
lehet a Bökönyi Polgármesteri Hivatalnál ledolgozni, és akkor a pénz is itt maradna?

Piskolczi Géza polgármester:
Az Önkormányzat nem vállalja fel a közmunkavégzést.
Papp László bökönyi lakos:
A konyhán a krumpli felvásárlás 30 Ft-os ár helyett 80 Ft-on történt, és az élelmezésvezető
önmagától vásárolt fel krumplit. Hogy történhet ilyen?
Piskolczi Géza polgármester:
Volt ilyen probléma, de a Képviselő-testület megtette a szükséges lépéseket. Szóbeli
figyelmeztetést kapott az érintett. Egyébként a Kelet-Magyarországban szereplő árakat
használta az élelmezésvezető.
Kis Gusztáv bökönyi lakos:
Legtöbbször a fiatal romákkal van baj, hogy nem akarnak dolgozni. De miért nem vesznek fel
olyanokat hosszabb időre, akik megbízhatók?
Piskolczi Géza polgármester:
170-180 embert kell idén az Önkormányzatnak alkalmaznia.
Papp László bökönyi lakos:
Ma kétszer jártam a Dankó Pista utcán és az utca lakói nevében mondom, hogy siralmas a
helyzet. A sárban taposnak, nem lehet végig menni az utcán. Legalább járda lenne, vagy
zúzott kő az utcán.
Piskolczi Géza polgármester:
2007-ben számításba volt, hogy megcsinálják azt az utcát, csak nem volt rá pénz. De fel lett
töltve törmelékkel és homokkal.
Papp László bökönyi lakos:
Ki határozta meg, hogy hol legyen út?
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület döntött róla.
Papp László bökönyi lakos:
Ez nem igaz.
Lakatos György bökönyi lakos:
Valamilyen beruházás van-e tervben, hogy munkahelyet teremtsenek?
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs módja az Önkormányzatnak, 40 millió Ft-tal kevesebb az állami leosztás.
Több hozzászólás nem volt, polgármester a közmeghallgatást bezárta.
Kmft.
Piskolczi Géza sk.
Polgármester

Gulyás József sk.
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