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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. A mai napra
kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Berki Györgyné és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.

Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) 2010. évi programokhoz Leader pályázati lehetőségek megtárgyalása
2) A Művelődési Ház nyílászáróinak javítási munkálatainak megtárgyalása
3) Szociális rendelet módosítására beadott kérelem megtárgyalása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2009. (XI. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) 2010. évi programokhoz Leader pályázati lehetőségek
megtárgyalása
2) A Művelődési Ház nyílászáróinak javítási munkálatainak
megtárgyalása
3) Szociális rendelet
megtárgyalása

módosítására

beadott

kérelem

Napirendi pontok tárgyalása
1) 2010. évi programokhoz Leader pályázati lehetőségek megtárgyalása
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Lehetősége van az önkormányzatnak, és a civil szervezeteknek a 2010. évi programokhoz,
rendezvényekhez az ÚMVP IV. tengelyében a Leader csoporton belül pályázatot benyújtani.
Szeptember, október hónapban már polgármester úr behozott a Képviselő-testület elé egy
közel 6 millió Ft-os rendezvénysorozatot. Most a Helyi Akciócsoportnál közel 6 millió Ft-ot
lehetne Bökönynek lehívni. Önkormányzat esetében a nettó árat lehet 100 %-ban megnyerni,
míg civil szervezetek esetében 90 %-os támogatottságú, 10 % önerőre van szükség. Akkor a
Képviselő-testület a javaslatot elvetette. A Leader pályázatok benyújtási határidejét október
30-ról november 16-ra módosították. Polgármester úr jelezte felém, hogy nézzem meg,
milyen programokat tudnánk megvalósítani. Nagy Sándor tájékoztatása szerint maximum 1,6
millió Ft-ot tudunk egy rendezvényre lehívni. 4 programot állítottam össze.
Az első a "Mi vagyunk a jók". Jövőre lesz az ÁMK 10 éves, a birkózó egyesület pedig 20
éves, ezt meg lehetne ünnepelni. Radócz János azt mondta, hogy az ő nevében ne beszéljek.
Összeállított egy költségvetést, amely igen magas. Ez egy 3.375 e Ft-os költségvetés. Még
árajánlatok nincsenek, de ha tudok beszélek a Nagykállói Gimnáziummal, hogy ott el tudnánk
szállásolni a résztvevőket. Kérnénk tőlük árajánlatot étkezésre és szállásra, mivel ez a két
összeg a legnagyobb. 5 külföldi csapat elhelyezéséről lenne szó. Van benne egy nyíregyházi
program, pl. aquapark, de ezt ki is vehetjük belőle.
A másik program: "Ahol gyerek az úr" A Művelődési Ház tavaly is, és idén is csinált már
gyereknapot, és ezt tettem bele ebbe a rendezvénybe. Nyáron csináltunk szabadidős tábort
gyerekeknek, ahol étkezés nem volt biztosítva. Ezt a programot is beletettem, és novemberre
tettem egy ki mit tudot, a helyi hagyományok őrzésére. Az ÁMK nevében nyújtanánk be ezt a
pályázatot.
Beszéltünk a sportkörrel, Marozsán Mihállyal és elmondta hogy 2 programhoz tudnának
csatlakozni. A Barota napok sportprogramjaihoz, és az iskola honfoglalás napi sport
programjaihoz. Illetve a Bököny SE megcsinálna egy kistérségi futballbajnokságot 6 település
részvételével. A kalkulált összeg 1.220 e Ft.
Az utolsó rendezvény lenne a "Tüzes falunap" című. 2010. június 25-én tűzoltóversennyel

egybekötött falunapot rendeznénk meg. A nap folyamán a fő esemény maga a tűzoltó verseny
lenne. Az ellátási költségek a résztvevő csapatok ellátását jelentené. Utána lennének a
kulturális programok.
Gyalog Imre képviselő megérkezett az ülésre.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Bekalkuláltam eszközök bérlését, mint sátor bérlés, díjadásra 100 e Ft-ot, reklám, marketing,
média hirdetést. A média cég 50 e Ft-ért csinálna egy nagy reklámot a rendezvénynek.
Fellépők díjazása 600 e Ft, két műsorszervezővel vettem fel a kapcsolatot, akik küldik az
árajánlataikat. Tűzijáték 150 e Ft, versenyzők ellátása 150 e Ft, a hangosítást megrendelnénk,
egyéb költség 150 e Ft. Mindez összesen 1.600 e Ft lenne. Ezt a rendezvényt be lehetne adni
az Önkormányzat vagy a Tűzoltó Egyesület nevében is.
Dr. Horváth József képviselő megérkezett az ülésre.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Ha a Tűzoltó Egyesület adja be a pályázatot, abban az esetben 90 %-ban támogatott, ha pedig
az Önkormányzat adja be, akkor a nettó összegben tudunk gondolkozni. A legnagyobb
probléma az idő, mivel hétfőn ezt a pályázatot be kell nyújtani. Hétvégén meg kell csinálni a
pályázatot. Nagy Sándortól azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha az árajánlati lapot kitöltöm, de
nincs mellette az árajánlat, akkor hiánypótlásban be lehet adni.
"Ahol a gyerek az úr" című pályázat költségei. Tavalyi évben is megrendeltem a hangosítást,
de probléma merült fel, reméljük most nem fog. Telefonos egyeztetés szerint 120 e Ft-ért
megcsinálják a gyereknapi rendezvény hangosítását reggeltől a programok végéig. Fellépők
díjazása 500 e Ft, 3 órás műsort szeretnék kérni. 2 árajánlatot kértem be. Vetélkedők díjazása
70 e Ft, kellékek 30 e Ft. A következő program lenne a tábor június utolsó, július első
hetében. 2 évvel ezelőtt a Kistérségben volt sport szabadidős táborra pályázati pénz, akkor
abból csináltuk meg. Idén nem volt pályázati összeg. Taskó Miklósnéval a Családsegítő
Szolgálat munkatársával közösen csináltuk meg a tábort, 40 e Ft körüli összeget tudtunk
rászánni. Az utaztatást az Önkormányzat vállalta, étkeztetés nem volt a gyerekeknek. Most
kalkuláltam. Olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vennének részt a táborban, akik
a Gyermekjóléti Szolgálatnál gondozásban vannak. Jövőre lesz a szegénység és a kirekesztés
elleni év az Európai Unióban. November 09-re tettem a ki mi tudott. Ez az a ki mit tud lenne,
amelyet januárban akartam megrendezni csak a Nemzeti Kulturális Alap nem támogatta a
pályázatot. Minden pályázatnál a pontozás attól függ, hogy hány fellépő lesz, hány szervezet
összefogásával valósul meg a program. Ha több szervezet összefogásával valósul meg a
program, akkor 10 pontot kaphatunk. 5 szervező esetében 10 pontot kaphatunk, 4 szervező
esetén 8 pontot, 3 szervezetnél 6 pontot, 2 szervezetnél 4 pontot, 1 szervezetnél 0 pontot. 8
órát ha eléri a rendezvény és 3 napos10 pont jár. Nagyon sok függ attól, hogy hány napos a
rendezvény, milyen időtartamú, hány szervezet vesz részt rajta. A ki mit tud költségei:
szóróanyag, díjak, ellátás, zsűri díjazása, fellépő program, eszközbeszerzés, egyéb költségek.
Mikrofont kellene venni az eszközbeszerzés keretén belül. Egyéb költségen belül 50 e Ft a
reklám marketing költség.
A "Népszerű aktivitás" című pályázatot a Bökönyi Sport Egyesület nevében adhatnánk be. 6
település részvételével egy kistérségi futballbajnokságot akarunk rendezni. A bíróknak van
egy tiszteletdíja, erre kb. 50 e Ft elég. Utaztatási költséget is betettem, hogy hozzá tudjunk
járulni az érkező csapatok utaztatásához. Ellátási költségek, frissítő, ebéd 150 e Ft, díjak 100 e
Ft, eszközbeszerzés, labda stb. 50 e Ft. Ezek az eszközök a Barota napok atlétikai
sportprogramjaihoz is megfelelőek. Nemcsak futball és atlétika lenne, hanem sorversenyek is

lennének, játékos sportversenyek. Honfoglalás nap alkalmával sportrendezvények 200 e Ft.
Gondoltam itt egy sportlovas bemutatóra. Azért írtam be Bakóné férjét, mert ő és a lánya
lovagol, és már egyszer voltak kint. Egyéb költségek 100 e Ft, reklám költségek 100 e Ft,
mobil eszközök bérletei 100 e Ft. Összesen 1.210 e Ft lenne a költség.
Azért kellett behozni a Képviselő-testület elé ezt a 4 rendezvényt, mert testületi határozatra
van szükség az önerő biztosítására. Ha önkormányzat adja be a pályázatot akkor azért, ha
pedig civil szervezet nyújtja be a pályázatot, akkor azért mert költségvetésileg az
önkormányzattól függnek. Ma délután állítottuk össze a költségvetést, és a testület döntésétől
függően fogok leülni és kidolgozni a pályázatot.
Kovács Tibor alpolgármester:
Akkor most 4 különálló pályázatról van szó?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Igen 4 pályázatról van szó.
Kovács Tibor alpolgármester:
1.600 e Ft-ot nyerhetünk egy pályázatra, de a 4 pályázat költsége összesen 7.695 e Ft.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Radócz Jánosnak nem mondtam, hogy 1.600 e Ft-ból kell kihozni a pályázatot. Ebből még le
tudunk venni. Radócz János nagyon szívesen segít, de az ő nevében nem beszélhetek. Ebből
én hogy csináljak pályázatot. Azt is mondhatnám, hogy a Diáksport egyesületről ne is
beszéljünk.
Minden szervezetet először regisztrálni kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalban.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ezeket az időpontokat tartanunk kell?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Megnéztem a jövő évi naptárat az időpontok kijelölésénél. A pályázatban beadott időpontokat
tartani kell, helyrajzi számot, blokkszámot kell beírni, hol lesz a rendezvény megtartva.
Ez a Leader pályázat nagyon összetett, a pályázati anyagot 5 különböző helyről szedtem
össze. 1 szervezet 1 pályázatot adhat be, 2007-2013 időszakban 1 szervezet maximum 3
alkalommal pályázhat. Sajnálom, hogy nem időben vettük észre a pályázatot, több idő lett
volna a kidolgozásra.
Piskolczi Géza polgármester:
Véleményem szerint nem szabad ezt a lehetőséget elhalasztani, de a Diáksport Egyesület
pályázatát át kell dolgozni. A 3,5 millió Ft nagyon magas összeg.
Papp Csaba képviselő:
A hangosítás sokba kerülne, ha megvennénk az eszközöket? A hangosítással mindig probléma
van, akármilyen rendezvény van. Jövőre be lehetne tervezni a költségvetésbe.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Körülbelül 1 millió Ft-ba kerülne.
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretném javasolni, hogy a "Tüzes falunapot" a Tűzoltó Egyesület, a "Mi vagyunk a jók" a

Diáksport Egyesület, "Ahol a gyerek az úr" az önkormányzat, a "Népszerű aktivitást" az
ÁMK adná be. Az önrészt az önkormányzat átadná a szervezetek részére.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
A "Népszerű aktivitást" a Bökönyi Sport egyesület meg tudja csinálni, "Mi vagyunk a jók"
Diáksport Egyesület, "Tüzes falunap" Önkéntes Tűzoltó Egyesület, "Ahol a gyerek az úr"
ÁMK. 3 pályázatnál lenne szükség 10 % önerőre, és az ÁMK esetében az Áfa összegét kell
kifizetnünk. Vagy az ÁMK helyett a Polgárőrség rendezné meg az "Ahol a gyerek az úr"
című rendezvényt, és itt is 10 % önerőre lenne szükség. Maradna a gyereknapi program, a
vetélkedő. A ki mit tud, a tábor kimaradna.
Dr. Horváth József képviselő:
A rendezvényeket nem lehetne a közlekedésbiztonság keretén belül megtartani?
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
A ki mit tudot nem tudod, mert az hagyományőrzés. A ki mit tudot kivehetjük és egy
közlekedésbiztonsági napot betehetünk a helyére.
Piskolczi Géza polgármester:
A Diáksport Egyesület rendezvényét le kell vennünk 1,6 millió Ft-ra.
Dr. Horváth József képviselő:
Nem lehetne, hogy az érkezőket elszállásolná, aki megteheti. Családoknál elhelyeznénk őket.
Bobikné Sándor Erzsébet ÁMK kult.ig.hely.:
Radócz Jánostól kellene megkérdezni, hogy mikor ők kimentek külföldre akkor, hogy volt.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2009. (XI. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program IV. tengely LEADER rendezvények keretén belül
a Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrsége „Ahol a
gyerek az úr” címmel pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges
önerőt az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2009. (XI. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program IV. tengely LEADER rendezvények keretén belül
a Bököny Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete „Tüzes
falunap” címmel pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges
önerőt az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
213/2009. (XI. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program IV. tengely LEADER rendezvények keretén belül
a Bököny Község Sport Egyesülete „Népszerű aktivitás”
címmel pályázatot nyújt be.
A pályázat benyújtásához szükséges
önerőt az
Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
2) A Művelődési Ház nyílászáróinak javítási munkálatainak megtárgyalása
Dr. Papp László képviselő megérkezett az ülésre.
Piskolczi Géza polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. 1.011.063 Ft-ot kérne Bartalos Ferenc vállalkozó
javítási munkálatokra, festésre. Az alábbiakat tartalmazza az árajánlat. Ablakok belső
párkányainak visszajavítása, ajtó asztalosipari munkái, színházterem parketta javítása,
házasságkötő terem festése, igazgatói iroda, pénztár helyiség festése, házasságkötő terem
parketta csiszolása. Kérném a Képviselő-testület véleményét.
Papp Csaba képviselő:
Ezeket a költségeket a bontás tette szükségessé? Azt tudjuk, hogy az ablakokkal baj volt.
Piskolczi Géza polgármester:
Bartalos Ferenccel folytattam beszélgetést, mivel már ennyi pénzünk nincsen. A házasságkötő
terem parketta csiszolását, és szegőléc cseréjét én nem javaslom, mert már ez több mint 300 e
Ft-os tétel. A Pénzügyi Bizottság a legutóbbi ülésén átment a Művelődési Házba, mi voltak a
tapasztalatok?

Dr. Horváth József képviselő:
Úgy vállaltattuk fel a munkát, hogy kiszedjük az ablakot, de ennek ellenére ők szedték ki. A
kivitelező elmondta, hogy nagyon rossz állapotok voltak, mikor kiszedték az ablakokat. Nem
tudom, hogy 40 évvel ezelőtt csinálták így meg, vagy rosszul sikerült kiszedni az ablakokat.
Piskolczi Géza polgármester:
A felső szinten szakképzetlen emberek hozták helyre az ablakokat. Ott is voltak javítások.
Taskó Miklós képviselő:
Ha ránéz valaki a Művelődési Házra, akkor mindenki azt látja, hogy jól lettek berakva az
ablakok, de már belülről nem így tűnik. A méretbeli különbégekből adódik a baj, nem
szakmai hibák vannak. Meglévő nyílásba kellett volna a vállalkozónak behelyezni az
ablakokat. Szakember elmondása szerint meg lehet csinálni, de már a felvállalt összegbe nem
fér bele. Másra nem célszerű bízni. Egyetértek polgármester úrral, hogy ha nem szükséges a
házasságkötő terem csiszolását hagyjuk ki, ami nagyon fontos azt meg kell csinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Menjünk végig az árajánlaton. Ablakok belső párkányainak visszajavítása falazás, hálózás,
glettelés, a házasságkötő terem tapétáinak visszajavítása. Nem az egész házasságkötő termet
fogja festeni, csak a sérült részeket. Ajtó asztalosipari munkálatok, színházterem parketta
javítása, ezt mindenképpen meg kell csinálni. A másik nagy tétel a házasságkötő terem
festése, két bejárati ajtó közötti kis előtér, igazgatói iroda, pénztár helyiség. Ezeket a tételeket
kellene megoldani. A házasságkötő terem parketta csiszolása kimaradna, amelynek összege
264 e Ft+áfa.
Beszéltem a vállalkozóval, és több tételnél kevesebb árban állapodtunk meg. Összességében
534.250 Ft bruttó árban egyeztünk meg. Az órabérből és az anyagköltségekből vettünk le. Az
ablakok belső párkányainak visszajavítása 205.500 Ft helyett150.700 Ft lett, az ajtó
asztalosipari munkái 48.600 Ft helyett 29.700 Ft, színházterem parketta javítása maradt
12.000 Ft, a házasságkötő terem festése maradt 146.250 Ft, a két bejárati ajtó közötti kis
előtér festése maradt 13.750 Ft, az igazgatói iroda festése 67.450 Ft helyett 42.600 Ft lett, a
pénztár helyiség 51.300 Ft helyett 32.400 Ft lett. Ez összességében 534.250 Ft áfásan.
A parketta csiszolást a Kft. fogja megcsinálni, bérelt eszközökkel.
Gyalog Imre képviselő:
Nincsen pénzünk, de a házasságkötő teremben nagyon sok ember megfordul. Nem kellene
spórolnunk 264 e Ft miatt. Ha megcsináltassuk a vállalkozóval, akkor tudnak rá vállalni
garanciát.
Dr. Papp László képviselő:
Arra oda kell figyelni, hogy a beruházásnál a 13 millió Ft-os értékhatárt ne lépjük át.
Dr. Horváth József képviselő:
A Művelődési Házzal kapcsolatosan elmondanám, hogy elég szomorú az, hogy most derült ki,
hogy 40 éves. Elmúlt testületi ülésen elénk tárták, hogy milyen ünnepséggel kívánják ezt
megünnepelni. Oda kellene figyelni, hogy ha az ÁMK 10 éves lesz, és a birkózók 20 évesek,
akkor méltóan kellene megünnepelni, ha már ezt elhalasztottuk. Számtalan lehetőség lett
volna rá, hogy korábban pályázzunk, és már kívülről, belülről gyönyörű lenne az épület.
Kívülről most szép lesz, de belülről nagyon csúnya. A későbbiekben erre oda kellene figyelni,
hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjunk. Ezt Bobiknénak is megmondtam, hogy nekik

kellett volna tudni, hogy 40 éves lesz a Művelődési Ház. A színházterem is nagyon rosszul
néz ki, szükség lenne egy alapos felújításra. Reméljük jövőre a Polgármesteri Hivatalt rendbe
tudjuk hozni a pályázattal.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A büféhelyiséget ki kellene bontani, nagyobb lenne az előtér. Nincs semmi funkciója. A
javításokkal kapcsolatban beszéltem a nagybátyámmal, és elmondta, hogy 20 évvel ezelőtt ő
javította be az ajtókat, erősen berakta őket.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
214/2009. (XI. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Művelődési Ház nyílászáró cseréjét követő visszajavítási
munkáihoz a Kiss és Bartalos Kft. árajánlatát fogadta el,
bruttó 534.250 Ft összegben.
3) Szociális rendelet módosítására beadott kérelem megtárgyalása
Gulyás József jegyző:
Nem szociális rendeletben lett rögzítve az előző testületi ülésen sem az adománnyal
kapcsolatos Igazgatási bizottsági kérés, hanem határozatba foglaltuk. Amire a bizottság
elnöke gondolt az az átmeneti segélyekre vonatkozó részt érintette nem élelmiszerbank által
küldött adományokat. Ez egy EU-s adomány, és nem kapcsolódik az önkormányzathoz
segítséget nyújtunk a szétosztásban. A szociális rendeletbe olyan ellátásokat kell szerepeltetni,
amelyhez az önkormányzat költségvetése kapcsolódik és melyek a szociális törvényben
szerepelnek.
Piskolczi Géza polgármester:
Az elvállalt felelősséget végig kell vinni. Az Igazgatási Bizottság vállalta, hogy az
élelmiszersegélyt szétossza, és még 640 név hiányzik, 2300 fő kap összesen
élelmiszersegélyt.
Amit a Bizottság vállalt azt meg kell csinálni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én nem összesítettem a listát.
Gyalog Imre képviselő:
És mi volt ezen a bizottsági ülésen, mert az előterjesztésben olvasható, hogy a bizottság egyik
tagja zavarta a bizottság munkáját.

Dr. Papp László képviselő:
Ez a hivatali szervezet úgy épül fel, hogy van egy Képviselő-testület, vannak bizottságok, és
vannak állandó dolgozók. Az állandó dolgozók feladata, hogy a bizottság és a képviselőtestület munkáját előkészítse, és a hozott döntéseket végrehajtsa. Ezt nem úgy kell csinálni,
hogy itt van a lista, és csináljátok ahogy akarjátok. Valamilyen előkészítő munkára szükség
van. 27 e Ft-ért fogunk itt szaladgálni, azt gondoljátok.
Piskolczi Géza polgármester:
A névsor oda lett adva Szűcsné Fekete Irénnek. Hazavitte a listát, és úgy szóltunk rá, hogy
hozza vissza, hogy megcsináljuk a kiértesítést. A 2300 név oda lett adva.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem így történt a dolog. Múlt héten volt az Igazgatási ülés. Együtt dolgoztunk Pelles
Brigittával és Barnucz Lászlónéval. Ács Lászlóné ideadta az előző segélyes listát, és felvittük
rá a változásokat, a gyerekszületést, elköltözést. Külön listára felírtuk, hogy kinek kell még
adni ezen kívül. Amikor odaértünk a lista végére, akkor a gépi listát követően még kézzel 15
oldalon fel voltak sorolva a nevek. Volt olyan család, aki kétszer is szerepelt rajta. Azt
mondtam polgármester úrnak, hogy átnéztük a listát, és a pótlista fedezni fogja, akiknek még
adni kell. 4-5 féle élelmiszert osztanak, és külön lista kell mindenről. A Bizottságnak vagy 3
napot kellett volna dolgozni, mire összeszedjük személyenként, hogy kiknek kellene adni. Ezt
én nem vállaltam fel. Polgármester úr nem adta át Ácsnénak a listát, amit mi összeírtunk,
hanem hétfőn megkaptam az utca házszám jegyzéket. Elkezdtem előről végignézni, hogy ki
jogosult. Ahol a szülő nem volt jogosult, úgy döntöttünk, hogy legalább a gyerek kapjon.
Gyalog Imre képviselő:
Abban hibáztatok, hogy nem kérdeztétek meg a szociális ügyintézőket, akik látják, hogy ki a
rászorult. Volt egy lista és abból húzgáltatok ki, írtatok hozzá. De nem tudjátok, hogy
változott a család jövedelmi viszonya.
Piskolczi Géza polgármester:
A lista készülőbe van, az embereket elkezdték kiértesíteni, már tegnap is éjszakáztak, hogy
minden elkészüljön. Hétfőre kész lesz minden. Irénke vállalni kell ott a felügyeletet.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Én nem így gondoltam, hogy ez így lesz megoldva. Azt hittem, hogy elő lesz készítve a lista
és mi végig megyünk rajta.
Gulyás József jegyző:
Irénke mondta, hogy az Igazgatási Bizottság akarja eldönteni, hogy kik legyenek jogosultak
az élelmiszer segélyre, mert több ember szólt már neki, hogy nem kapott és igazságtalannak
tartotta ezt. Meg kellett volna nézni, hogy ki volt az a személy, aki ezt mondta, és hogy van
összeállítva a lista, mielőtt elvállalja a Bizottság ezt a nagy feladatot. Az igaz, hogy nem volt
előkészítve a lista. Mentségünk az, hogy hirtelen jött ez a segély. De, ha így látta Irénke,
akkor bele se kellett volna kezdeni.
Dr. Papp László képviselő:
Nem jól mondja jegyző úr. Az önkormányzatnál vannak hatósági feladatok, de ez a feladat
nem idetartozik. Ha ez nem hatósági feladat, akkor az önkormányzat dönt az ügyben, de ha
viszont az önkormányzat dönt benne, akkor az igazgatási bizottság is beleszólhat.

Gulyás József jegyző:
Én nem ezekről beszéltem.
Piskolczi Géza polgármester:
Mindenki ki akarja oktatni a másikat, és senki nem akar dolgozni. Itt van Lovas Orsolya és
Berki Andrea, nekik is megvan a saját feladatuk, és mégis dolgoznak most ezen az élelmiszer
adományon. Arra kérném Irénke nénit, hogy mivel az ő nevével ment ki az értesítés, ha nem
is egész nap, de egy kis időt töltsél már el az osztásnál. 290 kg-mal kevesebb cukor lesz, és
kiknek ne adjunk, ezt is meg kellett határozni, amit meg is tettem.
Dr. Papp László képviselő:
Itt mindenkinek megvan a feladata. Akinek a feladata az csinálja. Ács Lászlóné elmondta,
hogy az Igazgatási ülésre azért nem jött el, mert tudta, hogy ez a téma lesz, és most nem
tudom miért nem jött el. De az előző kijelentéséből kiindulva lehet azért, mert tudta, hogy
ismét ez lesz a napirend. Legalább ilyen üléseken lenne itt, mikor az ő feladatkörébe tartozó
döntést hozunk.
Gulyás József jegyző:
Miért, nem biztos, hogy ez az ő feladatkörébe tartozik?
Dr. Papp László képviselő:
Az előző ülésen a szociális rendeletről döntöttünk, és akkor sem volt itt. Ő velem közölte,
hogy szándékosan nem jött el.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
215/2009. (XI. 13.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 194/2009. (X.30.) számú határozatát visszavonja.

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