Bököny Község Képviselő-testülete
2009. május 07-én tartott rendkívüli üléséről
132-16/2009.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (79-84/2009.)
TÁRGYSOROZAT

1) A 44/2009. (III.16.) számú Pályázati önerő biztosításáról szóló határozat visszavonása
2) A polgármester költségtérítési díj rendezése (telefon díj)
3) Bököny Község lakóinak petíciója
4) Egyebek
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JEGYZŐKÖNYV
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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. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Javasolnám az egyebek napirendi pont felvételét. Az E.ON-tól
érkezett üzemeltetési szerződést kellene megvitatni, illetve Geszteréd községnek lenne egy
területi igénye.
Dr. Papp László képviselő:
Nekem is lenne egy javaslatom. Az egyebekben meg kellene tárgyalni az iskola
tankönyvtámogatását.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Ács Lászlóné és Szűcsné Fekete Irén képviselőket válassza meg.

A javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A 44/2009. (III.16.) számú Pályázati önerő biztosításáról szóló határozat visszavonása
2) A polgármester költségtérítési díj rendezése (telefon díj)

3) Bököny Község lakóinak petíciója
4) Egyebek

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2009. (V. 07.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A 44/2009. (III.16.) számú Pályázati önerő biztosításáról
szóló határozat visszavonása
2) A polgármester költségtérítési díj rendezése (telefon díj)
3) Bököny Község lakóinak petíciója
4) Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
1) A 44/2009. (III.16.) számú Pályázati önerő biztosításáról szóló határozat visszavonása
Piskolczi Géza polgármester:
2009. március 16. napján tartott képviselő-testületi üléskor 5.744.250 Ft-ot önerőt szavazott
meg a Képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz. A határozatot vissza kellene vonni, ezt az
összeget megpályázzuk.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
80 /2009. (V. 07.) számú
határozata
A 44/2009. (III. 16.) számú Pályázati önerő biztosításáról szóló
határozat visszavonásáról

A Képviselő-testület
a 44/2009. (III. 16.) számú Pályázati önerő biztosításáról
szóló határozatát azonnali hatállyal visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81 /2009. (V. 07.) számú
határozata
„Újfehértó-Bököny viziközmű fejlesztési projekt“ pályázati önerő biztosításáról

A Képviselő-testület
1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Újfehértó-Bököny Viziközmű
Beruházási Társulás által benyújtott „Újfehértó-Bököny viziközmű fejlesztési projekt“
című, KEOP-7.1.2.0-2008-0217 azonosítószámú fejlesztési pályázat megvalósításához
szükséges 12.765.000 Ft saját erő Bököny fejlesztésre eső 5.744.250 forintos részét
átadott pénzeszközként, míg a fejlesztési kiadásokat terhelő 17.020.000 forint összegű
(levonásba helyezhető) ÁFA megfizetéséhez szükséges Bököny fejlesztésre eső 7.659.000
forint összeget a társulás részére nyújtott tagi kölcsönként biztosítja.
A Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és –tisztítás
pályázati konstrukcióban megvalósuló projektek támogatására tárgyú felhívásra
Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás által benyújtott pályázat tárgya a
szennyvízelvezetés és –tisztítás beruházáshoz szükséges projekt-előkészítő munkák
költségeinek támogatása.
A fejlesztési pályázat összköltsége nettó 85.100.000 Ft, a fejlesztés nettó 72.335.000 Ft
támogatásban részesült, a Társulás által biztosítandó saját forrás nettó 12.765.000 Ft.

A bökönyi fejlesztésre eső összköltsége nettó 38.295.000 Ft, ebből támogatási összeg
nettó 32.550.750 Ft, míg a szükséges önerő nettó 5.744.250 Ft.
2./ az 1./ pontbeli tagi kölcsön, valamint az átadott pénzeszköz alábbi pénzügyi ütemezés
szerinti fedezetét Bököny Község Önkormányzata a 2009., 2010. évi költségvetésében
tervezi:
Év

Társulási
összköltség (Ft)

Bökönyre eső
összköltségek (Ft)

Bökönyre eső
támogatás (Ft)

2009.
2010.
összesen

15.700.000
69.400.000
85.100.000

7.065.000
31.230.000
38.295.000

6.005.250
26.545.500
32.550.750

Bökönyre eső
saját forrás
(Ft)
1.059.750
4.684.500
5.744.250

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2) A polgármester költségtérítési díj rendezése (telefon díj)
Piskolczi Géza polgármester:
Mint érintett kéri, hogy ebben a tárgykörben a testület zárt ülést tartson, és egyben jelzi
érintettségét a szavazás tekintetében.
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a polgármester Urat
kizárta a szavazásból.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirend tárgyalását.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2009. (V. 07.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 30/2008. (II.14.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Kovács Tibor alpolgármester:
Piskolczi Géza polgármester fizesse-e vissza a mobil és a vonalas telefon számla díját?
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül név szerinti
szavazással az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2009. (V. 07.) számú
határozata

A Képviselő-testület
döntött Piskolczi Géza polgármester jogosulatlanul felvett
mobil és vonalas telefondíjának visszafizetéséről.
A vonalas telefonszámla díja 2003.06.01. napjától
2007.12.31. napjáig 778.086 Ft, a mobil telefonszámla
összege 2003.01.01. napjától 2007.12.31. napjáig 863.364 Ft.
A 30/2008. (II.14.) számú határozatnak megfelelően
polgármester visszafizetett 90.000 Ft összeget, így a két
telefonszámla összege összesen 1.551.450 Ft.
A vonalas számláit - 778.086 Ft - a polgármesternek a
döntést követő 30 napon belül, míg a mobil telefonszámla
összegét a 90.000 Ft összeggel csökkentve – 773.364 Ft 2009. december 31-ig köteles befizetni.
Jelen határozat kézhezvételéttől számított 30 napon belül
munkajogi jogvitát kezdeményezhet a Nyíregyházi
Munkaügyi Bíróságon.
Határidő: 2009. június 07.
2009. december 31.
Felelős: jegyző
3) Bököny Község lakóinak petíciója
Piskolczi Géza polgármester:
Bököny Község lakóinak van egy beadványa, melyben a Váci Mihály utcán lakó Vékony
családról van szó, akik sok bosszúságot okoznak a falu lakóinak. Ma beszéltem Vékony
Gyöngyivel és azt mondta, hogy 2 millió Ft-ért árulják a házat. 50 %-ban Vékony László,
50%-ban Vékony Gyöngyi tulajdona, a haszonélvező pedig Vékony Lászlóné.
Papp Csaba képviselő:
Nem tudunk velük mit csinálni. Be kell őket hívni képviselő-testületi ülésre.
Gulyás József jegyző:
Meg kell bízni a polgármester urat, hogy az ügyben tárgyaljon velük.
A Képviselő-testület döntést nem hozott, polgármester Urat megbízza, hogy az ügyben
eljárjon és tájékoztassa a Képviselő-testületet.

4) Egyebek
- Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosítása
Piskolczi Géza polgármester:
8 éve kötöttük a szerződést az E.ON-nal. 399 db fényforrás van, 1987 Ft-ot fizetünk
fényforrásonként. Most 160 Ft-os áremelés lenne, így 2082 Ft-ra emelkedik a díjuk. A
szerződés módosításra azért van szükség, mert az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
átruházza a közvilágítási üzletágat az EH-SZER Kft-re. 7 trafókörzet van Bökönyben, és órát
szereltek fel mindegyikre, az alapján mérik a fogyasztást.
Dr. Papp László képviselő:
A temető melletti kis köznél le kell szerelni az égőket, erről már egyszer döntött a képviselőtestület, mégsem történt meg a leszerelés.
Piskolczi Géza polgármester:
A temetőt először körbe kellene keríteni, aztán a közt lezárni, és leszerelni az égőket.
A Képviselő-testület a napirendi pontban döntést nem hozott, elnapolta a témakört a
következő testületi ülésre.
- Geszteréd területi igényének megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
Geszterédről kaptunk egy levelet, melyet felolvasnék:
„Geszteréd Község Önkormányzatának képviseletében azzal a kéréssel fordulok Bököny
Község Önkormányzatához, hogy a Bököny Község Önkormányzata külterületén, de
lakcímként Geszteréd Község Önkormányzat területén található alábbiakban felsorolt telkeket
Geszteréd Község Önkormányzatának adja át. Bököny külterület 0133/3 – 0113/11 hrsz-ig,
0145, 0146, 0147/1 – 0147/3 hrsz-ig.” 35 hektáros területről lenne szó.
Dr. Papp László képviselő:
Miért van szükségük arra a területre?
Piskolczi Géza polgármester:
Van, aki ott lakik, de sem Bökönyből sem Geszterédről nem tud ellátást igényelni.
Dr. Papp László képviselő:
Ez a terület Bökönyhöz tartozik, jelentkezzenek be ide, akik ott laknak.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2009. (V. 07.) számú
határozata

A Képviselő-testület
Geszteréd Község Önkormányzata területi
igényét a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés
alapján elutasítja.
- Könyvtámogatás megtárgyalása
Dr. Papp László képviselő:
Vastag György ÁMK Igazgató úr 200 e Ft-ot szeretne kérni tankönyvtámogatásra.
Dr. Horváth József képviselő:
Véleményem, mint a pénzügyi bizottság elnöke az, hogy Vastag György igazgató Úrnak a
2009. évi költségvetéséből meg kell oldani ezt a kérdést. Úgy gondolja, hogy a testületnek
nem is kell határozatot hoznia ebben a témakörben.
A Képviselő-testület a napirendi pontban nem döntött, az Igazgató úr gazdálkodja ki az
összeget.
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmft.
Piskolczi Géza
polgármester

Gulyás József
jegyző

Ács Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő
Szűcsné Fekete Irén
jegyzőkönyv-hitelesítő

