Bököny Község Képviselő-testülete
2009. március 16-án tartott rendkívüli üléséről
132-10/2009.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (43-46/2009.)

TÁRGYSOROZAT
1) Döntés az „Újfehértó-Bököny Viziközmű fejlesztési Projekt” című pályázat
megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról
2) Döntés Bököny Község Önkéntes tűzoltó egyesület körzeti besorolásáról
3) Egyebek

Piskolczi Géza sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 16. napján 10.00
órakor megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
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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. Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Dr. Horváth József és Taskó Miklós képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Döntés az „Újfehértó-Bököny Viziközmű
megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról

fejlesztési

Projekt”

című

pályázat

2) Döntés Bököny Község Önkéntes tűzoltó egyesület körzeti besorolásáról
3) A Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2008.(XI.27.) határozat
megtárgyalása
4) Egyebek
Dr. Papp László képviselő:
A javaslatom, hogy a 3. napirendi pontot ne tárgyalja a Képviselő-testület. Az önkormányzati
törvény tartalmazza, hogy ha a Képviselő-testület hoz egy határozatot, 3 napon belül lehet
jogszabálysértésre hivatkozni és 15 napon belül újra meg kell tárgyalni. Ez az idő már letelt.
Piskolczi Géza polgármester:
A Kisáruházról van szó ebben a határozatban.

Dr. Horváth József képviselő:
A mindenkori polgármesterről és hozzátartozóiról van szó a határozatban, általánosságban.
Ács Lászlóné képviselő:
Benne van a határozatban a Kisáruház is.
Dr. Papp László képviselő:
Tettünk egy kivételt, hogy a Kisáruházban 100 e Ft összeg erejéig lehet vásárolni.
Ács Lászlóné képviselő:
Miért vigyük a pénzt Téglásra vagy Geszterédre, ha itt meg tudjuk venni, amire szükség van.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ezzel a véleménnyel nem is kell foglalkoznunk. Az önkormányzat gazdálkodásába nincs
beleszólása a Közigazgatási Hivatalnak. Senki nem bírálhatja felül, amit mi hozunk. Nincs
kizárva a polgármester fiának a vállalkozása, mert van egy 100 e Ft-os limit. Visszaélt
polgármester úr a hatalmával.
Piskolczi Géza polgármester:
Az önkormányzat kimerítette a 100 e Ft-ot apró dolgokkal. Ha valami kell, és nem tudják
megvenni Vilmánszki Lászlónál, akkor át kell menni Téglásra. A fiam ide fizeti az adót, a
jótékonysági bálokon az ő fődíját nyerik meg, támogatja a sportot, mindent.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Egy minimális készletet lehetne tartani a Kft-nél is 100-150 e Ft összegig.
Dr. Horváth József képviselő:
De ki a kötelezettségvállaló ezeknél a vásárlásoknál?
Dr. Papp László képviselő:
Mindig más.
Dr. Horváth József képviselő:
A falunapon a Képviselő-testület megbízta polgármester urat, mint kötelezettségvállalót, és a
lányod 300 e Ft-ot számlázott le.
Dr. Papp László képviselő:
Ezt az állásfoglalást nem a Képviselő-testület kérte. Az önkormányzati törvényt be kell
tartani.
Dr. Papp László képviselő:
A szavazásnál jegyző úr is mondta, hogy törvénytelen a határozat, ő is kérte az állásfoglalást.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2009. (III. 16.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Döntés az „Újfehértó-Bököny Viziközmű fejlesztési
Projekt” című pályázat megvalósításához szükséges saját
erő biztosításáról
2) Döntés Bököny Község Önkéntes tűzoltó egyesület körzeti
besorolásáról
3) Egyebek
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1) Napirendi pont:
Döntés az „Újfehértó-Bököny Viziközmű fejlesztési
megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról

Projekt”

című

pályázat

Piskolczi Géza polgármester:
A múlt héten tárgyaltunk a szennyvíz beruházással kapcsolatosan Újfehértón. A költségvetés
87.100.000 Ft-ról 85.100.000 Ft-ra csökkent. A saját erő összege is lecsökkent 5.917.446 Ftról 5.744.250 Ft-ra.
Dr. Papp László képviselő:
Ez plusz költség az önkormányzatnak?
Piskolczi Géza polgármester:
Be van tervezve a saját erő összege.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2009. (III. 16.) számú
határozata
Pályázati önerő biztosításáról
A KÉPVISELŐ- TESTÜLET
1./ Kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült „Újfehértó-Bököny Viziközmű
fejlesztési Projekt” című, KEOP-7.1.2.0-2008-0217 azonosító számú 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.
2./ Az 1./ pontbeli átadott pénzeszköz és tagi kölcsön fedezetét 2009. évi költségvetésében
tervezi.
határidő: folyamatos
felelős: polgármester
2) Napirendi pont:
Döntés Bököny Község Önkéntes tűzoltó egyesület körzeti besorolásáról
Piskolczi Géza polgármester:
Újfehértó Köztestületi Tűzoltóság szeretné bővíteni a körzetét. Szeretné, ha Bököny és
Geszteréd is odatartozna. Újfehértó 3 km-rel van messzebb, mint Szakoly.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Mi az előnye, ha Újfehértóhoz csatlakozunk?
Gulyás József jegyző:
Újfehértó eredményesebben, hatékonyabban látja el a feladatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Újfehértó 2 tűzoltókocsit fog kapni. Szakolyban egy kis zűrzavar van.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2009. (III. 16.) számú
határozata
A Képviselő-testület
támogatja az Újfehértó Köztestületi Tűzoltóság működési
körzetének a bővítését.
Bököny Község csatlakozik az Újfehértó Köztestületi
Tűzoltósághoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3) Egyebek
- A 180/2008. (XI.27.) számú határozat módosítása
Gulyás József jegyző:
A Bökönyi Hírmondó és Honlap 2009. évi laptervét a Képviselő-testület elfogadta. A
határozatot módosítani kell, mivel a kiadó a Barota Mihály Általános Művelődési Központ.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2009. (III. 16.) számú
határozata
Bökönyi- Hírmondó és Honlap
2009. évi laptervének elfogadására
A Képviselő-testület a 180/2008.(XI.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Bökönyi- Hírmondó és Honlap laptervét 2009. évre az alábbiak szerint határozza meg:
1.)
- Lap címe: Bökönyi Hírmondó
- Tárgyköre: Közéleti lap
- Alapító neve: Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Kiadó: Barota Mihály Általános Művelődési Központ
- Kiadó címe: 4231 Bököny, József A. u. 2.
- Kiadó telefonszáma: 06 (42) 566-016
- FŐSZERKESZTŐ (szerkesztőség vezető): Bobikné Sándor Erzsébet
- Szerkesztőség címe: 4231 Bököny, Kossuth u. 2.; Barota Mihály
ÁMK. Kulturális Tagintézmény
Szerkesztőség telefon száma: 06 (42) 566-000
(honlap címe: www.bokony.hu)

2.) Az újság fejrésze:
a.) Bal felső sarokban a község címere, mérete: 27 x 37 mm
b.) A címer melletti szöveg: „Bökönyi Hírmondó”
Betűtípus: Mérete: 160 x 37 mm területben szerkesztett grafika
3.) A fejrész alatt lévő keretben megjelenő szövegrész:
……évfolyam …..szám

Közéleti lap

2009. …… hó ….nap

4.) - Példányszám : 1.200 db.,
- Terjedelem: 8 oldal (2 dupla lap)+2 oldal (lap)
(Az oldalak tartalmát az újságírás szabályai szerint, a főszerkesztő a
bevonásával határozza meg.)
- Méret: A/4
- Hasábszám: 4 hasábos
- Anyaga:
Borító: 115 g műnyomó
Belív: 80 g ofszet
- Borító: 4+1 színnyomás
- Belív: 1+1 színnyomás (fekete-fehér)
5.)

Az újság tervezett megjelenési időpontjai:

Lapzárta
Március 01. 16.00 óra

Június 01. 16.00 óra
Szeptember 01. 16.00 óra
December 01. 16.00 óra

Megjelenés időpontja
Március 15.
Június 15.
Szeptember 15.
December 15.

6.) A honlap frissítéséért a jegyző felelős, aki havonta köteles a szükséges információkat
megadni a honlapot szerkesztő felé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érdekelteket értesítse.
Határidő: 2009. 04. 01.
Felelős: Polgármester

Bejelentések:
Dr. Papp László képviselő:
Javaslatom lenne az SZMSZ módosítása. A kinevezések és felmentések a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozzanak. A közcélú foglalkoztatottakról állásfoglalást kellene kérni. Illetve az
átmeneti segélyek összege havonta 25 e Ft lehetne. 2006.októberében 779 e Ft az átmeneti
segélyek összege, 2008-ban egész évben 168 e Ft. Szabályozásra van szükség.

Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A 300 e Ft-ot meg kell hagyni.
Dr. Papp László képviselő:
Az előirányzatot nem módosítjuk. Marad a 300 e Ft.
Ács Lászlóné képviselő:
Ha nem lesz felhasználva egy hónapban a 25 e Ft, akkor átviszik a következő hónapra?
Dr. Papp László képviselő:
Nem. Havonta 25 e Ft-ot adhat ki a polgármester. Ha túllépi ezt az összeget a Pénzügyi
Bizottság ellenjegyzésével lehet többet kiadni, ha pedig az 50 e Ft-ot átlépik, akkor a
Képviselő-testület engedélyével lehet csak.
Gulyás József jegyző:
A szociális rendeletet kell módosítani. Javaslata erről ne döntsön határozatban a képviselőtestület, a hónap végi testületi ülésen tárgyalja a testület a szociális rendeletet akkor majd dönt
a testület.

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

Taskó Miklós sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

