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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 Ács Lászlóné és Berki Györgyné képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Javaslom, hogy a napirendi pontokat a vendégek érkezési sorrendjében tárgyaljuk.
A javaslatot a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása
2) Az N-ALEXANDER Kft. ajánlata szennyvízhálózat építés, viziközmű-társulat szervezése
teljes jogi hátérrel való bemutatása
3) A költségvetésről szóló 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása
4) Az önkormányzati rendeletek összhangba hozása a belső piaci szolgáltatásokról szóló
irányelvvel

5) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosítása
6) Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
7) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bököny Intézményegysége
2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
8) A Sport Egyesület 2008. évi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
9) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtott nyertes pályázat beruházásának
megtárgyalása
10) Barota Mihály ÁMK Művelődési Ház felújításának megtárgyalása
11) Egyebek
12) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2009. (IX. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
rendelet megtárgyalása
2) Az N-ALEXANDER Kft. ajánlata szennyvízhálózat
építés, viziközmű-társulat szervezése teljes jogi hátérrel való
bemutatása
3) A költségvetésről szóló 2/2009. (II.13.) számú rendelet
módosítása
4) Az önkormányzati rendeletek összhangba hozása a belső
piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel
5) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás

alapító okiratának módosítása
6) Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
7) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Központ Bököny Intézményegysége 2009. évi
költségvetésének I. félévi teljesítése
8) A Sport Egyesület 2008. évi beszámolójának
megtárgyalása, elfogadása
9) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtott
nyertes pályázat beruházásának megtárgyalása
10) Barota Mihály ÁMK Művelődési Ház felújításának
megtárgyalása
11) Egyebek
12) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról
1) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Legutóbbi képviselő-testületi ülésen,
amikor tárgyaltuk a rendeletet, azért fogadtuk el az emelt összegű díjakat, mert arról volt szó,
hogy a szakolyi hulladéklerakó bezár. Azonban december 31-ig még megkapta a működési
engedélyét. A Bizottság arra az álláspontra jutott, hogy az utolsó negyedévben a
hulladékszállítási díjakat redukáljuk vissza a 2008. évi szintre. Illetve felvetődött a lakosság
részéről, hogy csekkes befizetéssel történjen a szemétszállítási díjak teljesítése.
Dr. Komoróczy Péter képviselő megérkezett az ülésre.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Egy díj elfogadásánál mindig kell, hogy legyen egy kalkuláció, egy számítás. A 64/2008-as
Kormányrendelet ezt elő is írja. Mindenhol azt tapasztalom, hogy sokallják a díjakat. Főleg a
mai viszonyok között, mikor az ember egzisztenciája is kockán forog és a jövedelme is
csökken. Ilyen környezetben tartósan magas árat elfogadni nem egyszerű. Viszont ha valami
valamibe kerül, azt meg is kell fizetni. Ezzel az anyaggal, amit elküldtem, szerettem volna
megmutatni két év összehasonlításával, hogy míg csak a tulajdonosok szállítottak a szakolyi
hulladéklerakóba addig hogy alakult az önköltség, és most július 16-tól idegen településekről
is szállíthatnak be. Közel 14.000 tonna hulladék fog beszállítódni Szakolyba év végéig, 8230
tonnával szemben. A többlet hulladék többlet bevételt jelent, de többlet kiadást is. Van olyan
költség, ami a hulladék mennyiségével arányos, és vannak olyan költségek is, amelyek a
mennyiségtől függetlenek. Ha összehasonlítjuk a két táblázatot, akkor sok helyen ugyanazok a
költségek találhatók, viszont vannak sorok, amelyek a hulladék mennyiség kezelésével
arányos költségek. A tavalyi évben 39 millió Ft volt a telep összes költsége, ebben az évben

55 millió Ft körül várható. Átszámítottam a díjakat. 3.966 Ft-os ártalmatlanítási díj várható
ebben az évben, ezzel szemben én 3.615 Ft/tonna díjjal számoltam. 170 Ft jött ki a 80 literes
kukánál és 203 Ft a 120 literes kukánál áfa nélkül. Ezek a díjak olcsóbbak, mint a most
érvényben levők.
Dr. Papp László képviselő megérkezett az ülésre.
Viszont nem tudunk visszamenni a tavalyi díjakhoz, mert a költségek azóta változtak.
Bököny nem kis település, és van mikor egy nap alatt sikerül a szemetet elszállítanunk, de van
amikor másfél nap alatt. Átlagosan 1,22 nap költsége van figyelembe véve a számításnál.
Ugyanakkor növekedett a kintlévőség is jelentős mértékben. Az elmúlt 9 hónap során 1 millió
Ft-tal. Ez arra figyelmeztet minket, hogy a csekkes fizetési rendszert nem javasoljuk. Még
rosszabb lenne a fizetőség. Két településen van csekkes rendszer, és az egyik településen 50
%-ot nem éri el a fizetés, a másik településen 55 %. Számunkra ez elfogadhatatlan. A banki
átutalást szeretnénk bevezetni, most van kidolgozás alatt a rendszer. A díjbeszedő által történő
beszedés sokkal hatékonyabb. Amennyiben a díjbeszedővel lenne probléma, azt meg kell
beszélni. Legyünk optimisták, hogy a szakolyi hulladéklerakó még nyitva lesz január 2-től is.
Ez irányú kérelmünket egyenlőre elutasították. Írásban beadtuk a fellebbezést. Nem tudjuk,
hogy mi lesz. Csupán politikai kérdés, hogy marad -e a szakolyi lerakó. Nyíregyháza régi
lerakója 2010.dec. 31-ig rendelkezik érvényes engedéllyel. Lehet addig meghosszabbítják a
szakolyi lerakó engedélyét, míg az új lerakó nem épül meg Nyíregyházán. Ha nem kapja meg
Szakoly az engedélyt, akkor új lerakóba fog kelleni szállítani a hulladékot. 8000-8500
Ft/tonna körül lesz az ártalmatlanítási díj. Mostanában azt halljuk, hogy társulási szinten
akarják elfogadtatni, hogy a szilárdhulladék közszolgáltatási díj fizetését az önkormányzat
vegye vissza a saját büdzséjébe. A most ismeretes lehetőségek alapján kell döntenünk a
díjakról. Olyat is hallottuk, hogy ha nem veszi vissza az önkormányzat a díjak fizetését, akkor
a szállító mikor viszi be az új lerakóba a szemetet, akkor már a kapuban fizetni kell. Jelenleg
negyedév után számlázunk, és még egy hónap eltelik mire az összeg egy részét be tudjuk
szedni.
Piskolczi Géza polgármester:
A 2009. júliusi képviselő-testületi ülésen 20 %-os emelést fogadtunk el. Ezt a 20 %-ot azért
szavaztuk meg, mert messzebb kell majd szállítani a hulladékot. Viszont a szakolyi lerakó
nyitva maradt, így vissza kell állnunk a 2008-as díjakra. Ha arra nem térünk vissza, akkor egy
6-8 %-os normál emelést kell elfogadnunk, mint más településen is. Fodor úr mondta, hogy ha
nyitva marad Szakoly, akkor az emelt díjak nem aktuálisak.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Nem azt mondtam, hogy nem aktuálisak, hanem átszámítjuk a díjakat, és így is történt. Az új
kalkulációban csökkent a hulladékártalmatlanítási díj, nőtt a kintlévőség finanszírozás, illetve
1,22 nappal számoltunk a hulladék elvitelét nézve.
Dr. Papp László képviselő:
Említette a kintlévőség emelkedését. A Nyír-Flop Kft. milyen lépéseket tesz a kintlévőség
behajtására?
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Jogszabályban van rögzítve a menete. Kiadjuk a számlát, a beszedő megkísérli beszedni az
összeget. Egy hónap alatt beszed, amennyit tud. Kétszer, háromszor kell elmenni ugyanarra a
helyre, ha a lakókat nem találja otthon. Akiktől nem sikerül beszedni a díjakat, azoknak a

számláit visszahozza a céghez. Átadjuk kintlévőség kezelő cégnek, ő kiküldi a fizetési
felszólítást. Ha megvan a felszólításnak minden menete, és a tartozás egy emberre nézve
meghaladja az 5 e Ft-ot, akkor tudjuk átadni a jegyzőnek, hogy közadók módjára hajtsa be.
Piskolczi Géza polgármester:
Jelenleg 460 e Ft van most átadva a jegyző úrnak.
Dr. Papp László képviselő:
Önöknek kellene igazolni, hogy mindent megtettek a behajtásra.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
A kintlévőség 5.746 e Ft, ebből 2.620 e Ft az 1 éven túli, 180 nap és 360 nap közötti 1.723 e
Ft, fél éven túli 4,3 millió Ft, 90 nap és 180 nap között 468 e Ft, 30-60 nap közötti 933 e Ft.
Mi nem tudnánk átadni behajtásra, ha nem a jogszabályok alapján történne a menete.
Gulyás József jegyző:
Nem tudjuk adók módjára behajtani a díjakat, mert az adótörvény alapján nem kapunk
megfelelő információt. Állandó levelezésben állunk emiatt önökkel.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Amikor kiállítjuk a számlát, akkor az alapadat állományunkat használjuk, amit a jegyzőtől
kaptunk meg. Ebben a nyilvántartásban azok szerepelnek, akiknek lakott ingatlana van. Mint
közszolgáltató cég nem vagyunk felszerelve, hogy kövessük hogy adott településen ki
született, ki halt meg stb. Ezért szolgáltat adatokat a népesség nyilvántartó. Az önkormányzat
feladata a közszolgáltatás sikeres ellátása, megszervezése, az adatszolgáltatás a sikeres
végrehajtás érdekében. A számla készítését megelőzően 20-30 nappal kapunk egy
adatállomány frissítést, ez alapján készítsük a számlát.
Piskolczi Géza polgármester:
Az elmúlt 4 hónapban történt az áremelés, azóta nem romlott a kapcsolatunk a Nyír-Floppal
sem. A 80 literes kuka díját 144 Ft-ról 210 Ft-ra emeltük meg, a 120 literes kuka díját 199 Ftról 265 Ft-ra bruttóban. Több mint 30-50 %-os az emelés. Figyelemmel vettük az
ártalmatlanítási díj emelkedését. Most döntenünk kellene a díjakról, mert így ezek a díjak nem
fogadhatók el. Úgy fogadtuk el a díjakat, hogy Szakoly helyett Ibrányba kell szállítani a
hulladékot, illetve 6.600 Ft-os befogadási díj mellett. De ez nem történt meg. 6-8 %-os
áremelést tartunk nyilvánvalónak. A Kistérség többi településén miért 6-8-17 %-os emelést
hajtottatok végre? Nálunk 30-50 %-ot.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Minden településen mások a feltételek. A régi kalkulációban benne volt, hogy Szakolyba
visszük a szemetet júl. 15-ig és júl. 15. után Ibrányba. 5300 Ft körüli befogadási díjjal
számoltunk. A korábban elfogadott díjaknál úgy fogalmaznék, hogy az árak vastagon a
helyükre kerültek, és nem szégyellem, hogy profitja keletkezett a cégnek. Mióta itt
szolgáltatunk 8 település körzetében, azóta a veszteség 15-25 millió Ft között mozgott. A cég
van akkora, hogy megengedhette ezt magának. Balkány legutóbb erőfeszítéseink ellenére is x
%-os emelést fogadott el, de pillanatnyilag bíróságra akarjuk vinni az ügyet. Ha politika
erővel beleszól ezekbe a dolgokba, akkor egy vége lehet, hogy a szolgáltató feláll, és lehet
mást keresni. Lehet közbeszerzési pályázat útján más szolgáltatót keresni. Azt kérem, hogy az
előterjesztett díjakat vegyék tárgyalási alapnak. Van rá lehetőség, hogy szakértőt vegyenek
igénybe, jöjjön el hozzánk, és megmutatunk neki mindent.

Dr. Horváth József képviselő:
Azzal fogadtatta el velünk az emelést, hogy mindegy mit dönt az önkormányzat, a tényleges
költség és a lakosság által befizetett összeg közti különbséget nekünk kell kifizetni. Ezért
fogadtuk el. Hosszú hónapok kellenének, mire kielemeznék az önök által bemutatott
árkalkulációt.
Dr. Papp László képviselő:
Nem tudom mennyi a dolgozó bére, mennyire indokolt stb. Nekünk minden évben azt
mondja, hogy az infláción és a költségemelkedésen túl azért kell emelnünk a díjakat, mert
még mindig a tényleges kiadásokhoz képest alacsonyabbak a díjak. Mely az a díj jelenleg,
ami önök szerint fedezné a költségeket.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Jövőre semmilyen áremeléssel nem kell számolni, még az infláció mértékével sem. Mi mindig
jogszabály szerint kalkuláltunk, és idén el volt fogadva amit beterjesztettünk. Jelenleg 5 Ft-os
csökkentést javaslunk 1 évre, ha marad nyitva a szakolyi lerakó. 170 Ft-ot és 203 Ft-ot
javasolnánk nettóban. Most 175 Ft és 221 Ft az érvényes díj.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Ez egy 30 %-os emelés a 2008-as évhez képest. 2007-ben azzal jött hozzánk, hogy nagyon
kevés a szemétszállítási díj, és hogy a cég tovább működjön 50 %-os emelést fogadtunk el.
2008-ban kb. 30 %-ot emeltünk. Most 2009-ben ismét emeljünk 30 %-ot. Az infláció ezt nem
indokolja. Átnéztem a kalkulációt, de oda lehetne figyelni néhány dologra, pl. a közvetlen
költségek indokoltak-e a cégnél. Nem érdekeltek, hogy takarékosan gazdálkodjanak. A
díjbeszedővel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy sokan kifogásolják a díjbeszedésnek
ezt a fajta módját. A díjbeszedő végig megy az úton, mivel az embereket nem találja otthon,
ezért a piacon várja őket, hogy befizessék a díjakat. Tényleg az lenne az igény, hogy a
csekkes megoldást bevezessék, mivel az emberek dolgoznak, és nincs idejük a piacon keresni
a díjbeszedőt. A díjbeszedőnek nincs ideje, hogy a falut körbejárja többször is. Az
önkormányzatnak sem jó, hogy ennyi a kintlévőség. Nagyobb esély lenne a befizetésre, ha
csekket küldenének ki. Vagy nagyon sok embernek van számlája a takarékban, önöknek is
kellene itt nyitni egyet, és a lakos bemenne és befizetné az önök számlájára a díjat.
Dr. Papp László képviselő:
Nem a fogyasztó választ hogy szeretne fizetni? A másik kérdésem az lenne, hogy Önökkel a
Dél-Nyírségi Társulás szerződött le vagy minden Önkormányzattal külön-külön?
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Külön-külön szerződtünk le minden településsel.
Dr. Horváth József képviselő:
Én nem állítom, hogy Önök pazarlóan gazdálkodnak. De így a kalkulációt nézve, nem tudjuk
eldönteni, hogy jogosak-e a költségek. Az éves költségvetés ránk eső részét látjuk. Ha
visszavenné az önkormányzat a díjfizetést, akkor 12 millió Ft-os kiadást jelentene nekünk.
Felvetődik bennem az, olyan azok az önkormányzatok amelyek fejet hajtanak az emelésnek,
azokkal kompenzálják a nem fizető önkormányzatokat.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Lehet úgyis fogalmazni, ahogy a képviselő úr mondta. Nekünk van egy közszolgáltatási
szerződésünk Önökkel, amely 2009. dec. 31-ig érvényes, és én mégsem zárkózok el a

tárgyalás elől. Most árat akarunk csökkenteni.
A díjbeszedőnek nem úgy kell dolgoznia, hogy kiáll a piacra és oda mennek befizetni a
díjakat a lakosok. Ha ez így történik, akkor le kell cserélni a díjbeszedőt. Attól sem zárkózok
el, hogy a takarékszövetkezetnél számlát nyissunk, ezt a kérést továbbítom a gazdasági
igazgatónak. Minél többféle módszert használunk a befizetésre, nekünk annál több pénzbe fog
kerülni. De jogszabály nem írja elő, hogy lehetőséget biztosítsunk. A pazarló magatartásról
elmondanám, hogy nyugodtan jöjjön el akár az egész képviselő-testület, és megmutatjuk a
gazdálkodásunkat.
Dr. Papp László képviselő:
Ha ezt az árat elfogadjuk, akkor lehet olyan megállapodást kötni, hogy nem 1 évig legyenek
érvényesek a díjak?
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Lehet tárgyalni róla, hogy pl. 2010. dec. 31-ig legyenek érvényesek ezek a díjak, de a szakolyi
lerakótól tegyük függővé. Abban az esetben, ha nincs a szakolyi lerakó, akkor már másak a
költségek.
Dr. Horváth József képviselő:
Önök egy szolgáltató cég, és abban az esetben, ha valaki nem fizet, akkor azt kikapcsolják a
szolgáltatásból.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
A települési folyékony és szilárdhulladék összegyűjtése és elszállítása közcél és közérdek.
Közérdek a települési köztisztaság és a települési közegészségügyi állapot megtartása. Ezt a
közcélt egy csomó szakági miniszteri rendelet, kormányrendelet és a hulladékgazdálkodási
törvény hivatottak biztosítani. Ebben benne van, hogy egy olyan településen, mint Bököny
hetente egyszer el kell szállítani a hulladékot. Ez a szolgáltatás nem kapcsolható ki, de lehet
takarékoskodni. A komposztálható kerti hulladékkal lehet sokat takarékoskodni, nem kell
beletenni a kukába.
Dr. Horváth József képviselő:
Másik takarékoskodási módszer a szelektív hulladékgyűjtés. Az üveget is be kellene vonni
ebbe a körbe.
Piskolczi Géza polgármester:
Az üveget is elviszik, ki szoktam tenni dobozba és elszállítják.
Beszéljünk az árakról most már. Legyünk őszinték, mióta 2 éve nem a Dél-Nyírségi
Kistérségi Társulás együttesen állapítja meg a díjakat, azóta a 8 település közül Bökönyben a
legmagasabb a szemétszállítási díj.
Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Nyírmihálydi egy jól fizető település, 160 Ft a 80 literes kuka díja, 200 Ft a 120 literesé áfa
nélkül. 10 % az esélye annak, hogy Szakoly nem fog bezárni. Ezt is figyelembe kell venni.
Most csökkentsük a díjakat, aztán meg nagy mértékben terheljük a lakosságot.
Piskolczi Géza polgármester:
Akkor megyünk Téglásra és szemétszállítási vállalkozóval csináltassuk a szolgáltatást. Ott
minden lakossal külön szolgáltatási szerződés van kötve.

Fodor József Nyír-Flop Kft. képviselője:
Utána kell járni, tudomásom szerint ott magasabbak a díjak. Döntsön a Képviselő-testület, és
majd értesítsenek bennünket.
Fodor József a Nyír-Flop Kft. képviselője elhagyta az üléstermet.
Piskolczi Géza polgármester:
Döntsön a Képviselő-testület, hogy a 160 Ft-ot és a 200 Ft-ot elfogadjuk-e.
Gulyás József jegyző:
2010.dec. 31-ig fogadja el a Képviselő-testület.
Dr. Komoróczy Péter képviselő elhagyta az üléstermet.
Dr. Papp László képviselő:
Bele kell írni, hogy függetlenül a szakolyi lerakó bezárásától.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2009. (X.01.) számú
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
A Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján megalkotott
6/2004.(II.24.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díj az alábbiak alapján módosul:
1. számú melléklet:
Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 2009. október
01-től 2010. december 31-ig terjedő időszakra, függetlenül a szakolyi hulladéklerakó telep
bezárásától:
A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
közszolgáltatási díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és
ártalmatlanítás díját, valamint az évi 2 (két) alkalommal elvégzett lomtalanítás költségeit ÁFA
nélkül:
2009. év
60 l gy.e.

108.- Ft/ürítés

80 l gy.e.

160.- Ft/ürítés

120 l gy.e.

200.- Ft/ürítés

Konténer

6880.- Ft/ürítés
SZÁLLÍTÁS NAPJA ÉS ÚTVONALA, KEZDÉSI IDŐPONTJA

A szilárdhulladék begyűjtése és szállítása minden héten hétfői munkanapokon történik. A
begyűjtés és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a hétfői
nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék begyűjtése és
elszállítása.
(1)
(2)
(3)

2.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározott módon.
A rendelet kihirdetésével a 18/2009. (VI.01.) számú rendelet hatályát veszti.

2) Az N-ALEXANDER Kft. ajánlata szennyvízhálózat építés, viziközmű-társulat
szervezése teljes jogi hátérrel való bemutatása
Nagy Sándor ügyvezető igazgató:
Az N-ALEXANDER Kft. nevében köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, és köszönöm, hogy
itt lehetünk. Az N-ALEXANDER Kft. egy miskolci cég, 7. éve működünk mint biztosítási
alkusz. 13 éve foglalkozunk viziközmű társulatok szervezésével és forráshiány kezeléssel. Az
elmúlt 13 év alatt közel 400 önkormányzatnál jártunk, és végeztünk viziközmű társulat
szervezést és forráshiány kezelést. 2001-ben Bökönytől is kaptunk egy megbízást, akkor más
utat választottak, de a társulatot megalakították. Szeretnék gratulálni, hogy a Keop pályázat 1.
fordulójában nyertek, most a 2. forduló feltételeit meg kell teremteni. Arra kaptunk felkérést,
hogy hozzunk létre egy konstrukciót, hogy a lakosságot nem terhelve kb. 2000 Ft-os
összeggel, de a forráshiányt lekezelve minél kevesebb összeget kelljen beletenni. Említettem,
hogy biztosítási alkuszok vagyunk, számtalan biztosítónak dolgozunk, illetve van két
lakástakarékpénztár az otp lakástakarékpénztár és a fundamenta lakáskassza. Mindkettőnek az
értékesítési partnerei vagyunk. Mindkét ajánlatot elkészítettük az önök beruházását illetően.
Meg kellene beszélni, hogy melyiket válasszuk. Azért gondoltuk a fundamenta
lakástakarékpénztárat, mert van a községben takarékszövetkezet, és az önkormányzat is itt
vezeti a számláját. Ha a takarékszövetkezeten keresztül történnének a befizetések, akkor némi
előnyhöz tudna jutni az ingatlantulajdonos is. Nekünk az a feladatunk, hogy az önkormányzat
érdekeit képviseljük. Zupcsán László kollégám elmondja, hogyan lehet a már meglévő
viziközmű társulatot felélénkíteni és kiválni a másik településből.
Zupcsán László üzleti vezető:
Nagyon sok településen elkezdtük a munkát az Innoinvest Kft-vel, akik a projektmenedzseri
feladatokat látják el sok helyen. Volt egy előzetes megbeszélés Újfehértón polgármesterekkel,
illetve jegyző úrral. Kiderült, hogy Újfehértó Bököny társuláson keresztül együtt pályázik, de
mégis önálló beruházásként. Hiszen Újfehértón már van szennyvízhálózat kiépítés és tisztító,
Bököny önállóan fogja kiépíteni. A projektet is meg kell osztani. Újfehértón túl vagyunk a
képviselő-testületi ülésen, új viziközmű társulatot szervezünk, az előző társulat megszűnt és
egy 1900 ingatlanos viziközmű társulat szervezése indul el. Ott a lakosságra eső rész
kevesebb, itt magasabb mert tisztítót is építeni kell. Együtt pályáznak, de külön építkeznek. A
Keop 2. fordulójában hitelt érdemlően kell biztosítani az önerőt, akkor tudunk hozzájutni a
pályázati összeghez, ha megfelelünk az Uniós feltételeknek. Ez a feltétel, hogy engedélyes

terv, részletes megvalósítási tanulmány terv, pénzügyi terv rendelkezésre álljon és
rendelkezzünk az önerővel. Az önerő biztosítása önkormányzati feladat, amelyet
többféleképpen teremthet meg az önkormányzat. Meglévő pénzösszegből, hitelből,
kötvényből, és viziközmű társulat szervezésével. Nagy valószínűséggel itt ez az igény, hiszen
már van egy viziközmű társulat a szomszéd településsel, Geszteréddel. Nem kell újat
szervezni, csak a jogi dolgokat kell rendezni. Bököny kiválik a társulatból, és Geszteréd dönt
róla hogy tovább működteti vagy megszünteti. Bököny mindenképpen tovább működteti. A
kiválást a képviselő-testület véleményezi és javaslatot tesz, de a viziközmű társulat küldött
értekezlete jogosult eldönteni a kiválást. A jogi hátteret mi biztosítjuk Újfehértón egészen a
cégbírósági bejegyzésig, itt pedig a kiválást kell levezényelni a cégbírósági átvezetésig.
Röviden leírtuk mi ennek a folyamata. Kezdeményezni kell a kiválást, kell egy küldött
értekezletet összehívni, ahol a kiválásról döntenek, meg kell bízni egy számvizsgálót, aki
elkészíti a mérleget, aztán újabb küldött értekezleten a kiválás folyamatáról dönteni kell, meg
kell jelentetni Közlönyben, várni kell 2x15 napot. Van ennek egy folyamata, kb. 2-3 hónap. A
lakosság oldaláról megindulhat a szervezés az önerő biztosításáról. Az alapszabály
megváltoztatásával együtt az érdekeltségi hozzájárulás módosításáról is dönteni kell. Erre
készítettünk el modelleket. A fajlagos szám Újfehértón 735 e Ft, Bökönyben 1.100 e Ft. A
tervezett beruházási költség 1.228.723.000 Ft, 1124 ingatlant érintve. A társulat megalakult,
minden egyes önálló helyrajzi számon lévő ingatlan érdekelt volt, 2/3-os szervezettség ha
megvolt, megalakult a társulat és a többiek kényszerbelépőkké váltak, így most mindenki
tagja a társulatnak. Az önkormányzatok természetesen arra törekszenek, hogy az érdekeltségi
hozzájárulás megfizethető legyen, ne kelljen egy összegben megfizetni, részletfizetési
lehetőség legyen állami támogatással. Erre legalkalmasabb a lakástakarékpénztári szerződés.
A régieket fel kell bontani és újat kell kötni. A felmondásnak és az új szerződésnek nincs
akadálya. 4 ajánlatot tettünk. Azt kell tudni a lakástakarékpénztárról, hogy éves megtakarítás
után az állam 30 %-os támogatást ad, és betéti kamata van. Van egy szerződéses összeg, ez
két részből áll. 50 % a beruházási rész, a másik 50 % a hiteljogosultság. A hiteljogosultság
megmarad az ingatlantulajdonosnak, mint egy plusz szolgáltatás. A szerződéses összeg 450 e
Ft, a kiutalási összeg szerződésenként 236 e Ft, a különbség 214 e Ft. Ez a lakos hitel
jogosultsága a 96 hónap után, ezzel élhet ha akar. Ez egy fix kamatozású hitel. Ha nem
használja fel a lakos, akkor 1 év múlva elévül. A tulajdonos érdekeltségi hozzájárulását
megfizetheti egy összegben, vagy pedig a lakástakarékpénztáron keresztül. A havonta
fizetendő összeg 1.860 Ft, összesen 172.980 Ft. Ennél többet nem kell fizetni a lakosnak.
Ebben a pénzben benne van a csatlakozási díj. Újfehértón 61 hónapon keresztül fizetnek
1.870 Ft-ot, itt 93 hónap lenne és 1.860 Ft. Van egy másik kalkuláció is a 67 hónapos. Ebben
az esetben a havi díj 2.240 Ft. Kétféleképpen lehet fizetni átutalással vagy csekken. Ha
csekken fizetünk, akkor van tranzakciódíj az otp-nél 100 Ft, a fundamentánál 200 Ft
tranzakciónként, de mivel van helyi takarékszövetkezet javasolnánk egy konstrukciót. A
társulat itt megnyitja a számlát, az itt meglévő számlával rendelkező lakosok átutalással
tudnak fizetni. A takarékpénztár meg tudja csinálni, hogy egy belső csekken díjmentesen
tudja beszedni a pénzt. Ebbe be kell vonni a takarékszövetkezetet is. A feldolgozásnál nekik is
előnyös. Így díjmentesen tudnának fizetni a lakosok. Újfehértón október 7-én tartunk
lakossági fórumot, Bökönyben lehetne 8-án. Tájékoztatnánk a lakosságot az önkormányzattal
közösen, hogyan áll a beruházás, hol tart, miért van szükség az önerőre. Október 10-11-én
már elkezdenénk a szervezést. Szervezőpárosok vannak, akik felkeresik a lakosságot. Itt nincs
szervezőbizottság, de ha a Képviselő-testület tagjai azt mondják, hogy egy nap tudnának
segíteni és végigjárni a lakosságot a szervezőpárosokkal, jó dolog lenne, komoly szándékot
jelentene a lakosságnál. De önállóan a polgármester megbízólevelével is eljárunk. Szombaton
és vasárnap ügyeletet tartunk, és oda is be lehet menni. Utószervezésre is szükség van
mindenképpen. Sok ingatlantulajdonos van, aki azt mondja, hogy megbeszéli majd a

családdal, vagy megkérdezi a polgármestert, a jegyzőt. Ha lehetőség van az önkormányzatnál
meglévő egy főt is kiképzünk, hogy ide is bejöhessen a lakosság. A mi munkánk az Önök
részére díjmentes, a lakástakarékpénztári jutalék a mi díjunk. Van egy 4500 Ft-ot
számlanyitási díj, a szerződéses összeg 1 %-a. Annak kell megfizetni, aki a szerződést köti
vagyis a lakosoknak. Mindenhol javasoljuk az önkormányzatoknak, hogy gesztusként ezt az
összeget vállalja át az önkormányzat. Egyrészt azért, mert ha a lakástakarékpénztári szerződés
aktiválva van, akkor pénzt tartalmazó fedezet. Ha fizet be a lakos erre a számlára, ha nem,
akkor is megkapjuk erre a fedezetre a hitelfedezeti igazolást, és indulhat a pályázat. A másik
előnye, hogy egyszerre indulnak a szerződések és egyszerre járnak le. Volt, hogy nem tudta az
önkormányzat felvállalni ezt az összeget, a lakossággal kellett megfizetni, de káosz volt
belőle. Volt aki egy fél év múlva kezdte el fizetni. A számlanyitási díj befizetését követő 6
hónapon belül el kell kezdeni a takarékosságot. Újfehértón a számlanyitási díjat és az első
részletet vállalta fel az önkormányzat. Az otp-nél az aktiválás a számlanyitási díj és az első
részlet befizetése, míg a fundamentánál csupán a számlanyitási díjat kell megfizetni
aktiválásnál.
Nagy Sándor ügyvezető igazgató:
Társulati hitelnél az önkormányzatnak kell készfizető kezességet vállalni, és nem mindegy,
hogy egyszerre indul-e a megtakarítás vagy sem. A tőkét ebből kell megfizetni.
Zupcsán László üzleti vezető:
Jelenleg legalább 15 társulatot szervezünk. Kb. 280 magyarországi település nyert a Keop
első fordulójában. Ez azért van, mert egy 300 milliárdos uniós alapot hoztak létre. A
szennyvízhálózat építését támogatják, csak meg kell felelni a feltételeknek. Ha az 1.
fordulóban nyernek az önkormányzatok, a 2. fordulóban amennyiben megfelelnek a
feltételeknek, akkor csak egy pénzlehívásról van szó. A Társulat felélesztésének két dolog
miatt van nagy szerepe. Egyrészt az önerőt biztosítani kell hitelt érdemlően. Még a lakosokkal
alá kell íratni egy uniós nyilatkozatot, hogy támogatják a beruházást. Összesítő jelentést kell
készíteni az önkormányzatnak, hogy ez 75 % körül megvan, de magát a nyilatkozatot nem
kell bemutatni. Építkezéskor megint nagy szerepe van a társulatnak, mert a társulat az
egyetlen olyan jogi személy, amely viziközmű társulati hitelt vehet föl. Ezt szennyvízre,
ivóvízre és felszíni vízelvezetésre lehet felvenni. Ez egy államilag kamattámogatott
hitellehetőség. Az első 5 évben a kamatok 75 %-át fizeti az államkincstár, a második 5 évben
a 65 %-át. Kb. másfél év múlva kell a társulati hitelt felvenni.
Nagy Sándor ügyvezető igazgató:
Létavértesen nem tudták az önerőt bemutatni, és vissza kellett adni az 1. fordulóban megnyert
pénzt. És nem tudom hány évig nem is pályázhatnak újból.
Piskolczi Géza polgármester:
Akkor a meglévő viziközmű társulatból Geszterédet ki kell léptetni, és marad Bököny?
Zupcsán László üzleti vezető:
Mi azt mondjuk, ha ők nem építkeznek, akkor Bököny lépjen ki a társulatból, és ők döntenek,
hogy meghagyják, vagy megszüntetik. Önkormányzati szinten is jó ha döntés születik, de ez
egy társulati döntés. Van egy küldött értekezlet, ahol leülünk, hozzuk az ügyvéd urat és
megbeszéljük.
Dr. Papp László képviselő:
Ha Geszteréd nem építkezik, akkor nem az lenne az ésszerű, hogy Geszteréd kilép, és mi

olyanná szervezzük a Társulatot, ami megfelelő, és jól működik.
Zupcsán László üzleti vezető:
Igaza van, így célszerűbb lenne.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Azt szeretném mondani, hogy nekünk van egy ügyvédünk az önkormányzatnál. Ő nem
bonyolíthatná le a folyamatot?
Dr. Papp László képviselő:
Hagy csinálják, gondolom benn van az ügyvédi díj a pályázati összegben.
Zupcsán László üzleti vezető:
Nem az ügyvédi díj az külön fizetendő, nincs benne a pályázatban. De megoldható saját
ügyvéddel is a lebonyolítás.
Dr. Papp László képviselő:
Én már előkészítettem ezt a dolgot. Nekem van egy állandó megbízásom, és abba belefér ez
az összeg.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A jelenleg érvényben lévő lakástakarékpénztári szerződéseket nem lehet aktualizálni?
Nagy Sándor ügyvezető igazgató:
De azt is lehetne, már utána érdeklődtünk. Csak 1.400 e Ft a szerződéses összeg, és szerződés
szerint kell fizetni. Ha kiutalás lesz, akkor jelentkezik a probléma. Mindenképpen újat kell
kötni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Amikor mennek önök a lakossággal szerződést kötni, akkor egyből felajánlják a hitel felvételi
lehetőséget?
Zupcsán László üzleti vezető:
Nem. Van egy lakástakarékpénztári ajánlat, amelynek van egy szerződéses összege. Ez az
összeg két részből áll: megtakarítási és hitel része. A megtakarítás megy a beruházásba, a
hitellehetőség a lakos jogosultsága. A futamidő végén élhet ezzel a jogosultsággal a lakos.
Papp Csaba képviselő:
Azzal vannak fenntartásaim, hogy sok a 70 %-os fizető lakos. Nem fog ennyi ember
szerződést kötni. Mi lesz, ha ez nem valósul meg?
Zupcsán László üzleti vezető:
Speciális a helyzet, mivel ők társulati tagok. Már van egy társulat, amelyben mindenki tag.
A lakástakarékpénztárnak nincs alsó és felső korhatára. Ha van egy haláleset, akkor az örökös
örökli a benne lévő pénzt állami támogatással, és tovább fizetheti, át írják a nevére. Általában
az idősebbek ki akarják egybe fizetni az összeget, hogy ne hagyják az örökösükre. A
takarékszövetkezet ha partner ebben, akkor lehet fizetni havonta, negyedévente, félévente,
évente, kétévente vagy egy összegben. Egyébként nem lehetne, mert az állami támogatást
negyedévente írják jóvá, ezért rendszeresen kell fizetni. De abban az esetben, ha a
takarékpénztár partner, akkor be lehet fizetni a teljes összeget a társulat számlájára, és ők

kiadnak egy igazolást, hogy nincs tovább tartozása, és a takarékszövetkezet csoportos
átutalással havonta fogja továbbítani a lakástakarékpénztári számlájára a havi összeget. Attól
még az ő szerződése 93 hónapos lesz. Akkor sem történik nagy tragédia, ha valaki utólag
fizet, mert mindig van annyi plusz pénz a takarékszövetkezeti számlán, hogy mindenkinek
minden hónapban el tudja utalni. Addig kell a lakosnak fizetni a lakástakarékpénztárat, míg ő
a tulajdonos. Ha eladja a lakást és bejelenti a változást, akkor az új tulajdonosnak kell fizetni.
Az ltp 3 havonta adja a monitoringot, hogy ki fizetett, ki nem, mennyi az állami támogatás,
mennyi az egyenleg. Két monitoring is lesz. Egyrészről a lakástakarékpénztárnál másrészről a
takarékszövetkezetnél. Az utolsó évben nagyon oda kell figyelni a fizetésre, hogy ki van
nagyon elmaradva. Fel lehet mondani a szerződést, és indítani a közadók módjára történő
behajtást, és nem kell igénybe venni az állam készfizető kezességét. Ez a rendszer nagyon jól
működik. Eleinte nem figyelték, hogy ki hogyan fizet, de már nagyon odafigyelnek rá.
Dr. Papp László képviselő:
A viziközmű társulat terezett működési költsége havi 200 e Ft. Ez mit takar?
Zupcsán László üzleti vezető:
Ez az összeg módosult, polgármester úr jelezte, hogy ezt az összeget sokallják. A 3., 4.
verziónál 150 e Ft-tal szerepeltettem. Ez egy javaslat. A Társulat működni fog. Lesz
intézőbizottság elnök tagok, ellenőrző bizottság elnök és tagok. A társulat adóalany, mint egy
gazdasági társaság úgy kell működnie. Éves bevallást kell csinálni, aktuális tagjegyzéket a
cégbíróság felé, kettős könyvelést kell vezetni. Ez valószínűleg eddig nem történt meg. Lehet
alkalmazni valakit, vagy egy évben egyszer megbízni valakit, aki ezt elvégzi. Törvény azt írja
elő, hogy az intézőbizottság elnökének a költségeit kell megtéríteni, egyébként mindenki
vállalhatja ezt társadalmi munkában is. Ha önök azt mondják, hogy ez nem kell, akkor ki lehet
venni. Lehet olyan személy is az önkormányzatnál, aki ezt megcsinálja.
Dr. Papp László képviselő:
A társulati hitel várható kamatköltsége 77 millió Ft.
Zupcsán László üzleti vezető:
A tényleges önerő 164 millió Ft. Ezt az összeget, és a működési költséget lehet társulati
hitellel megelőlegezni. Felveszi a társulat a 178 millió Ft-ot, mert addig nem indulhat a
beruházás, amíg ez az összeg nincs meg 100 %-osan. Uniós támogatás, társulati hitel, akik
részletfizetési lehetőséget választottak. Akik ezt nem választották, azoknak egy összegben be
kell fizetni. A 178 millió Ft-nak 5-6 % kamata van. A tőkét akkor fizetjük vissza, amikor a
lakástakarékpénztár kiutal a 93. hónap után. Illetve van egy előtörlesztés az 51. hónap után.
Dr. Papp László képviselő:
Azért kell a hitelfelvétel, hogy míg a lakosok nem fizetik meg az ltp-s szerződést, addig a
hitelből finanszírozok.
Zupcsán László üzleti vezető:
De lehet többet nyerünk, és nem kell ennyi hitelt felvenni.
A kérésünk az lenne, hogy a tagjegyzéket aktualizálni kellene. A projektmenedzser 1124 dbot adott meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Ebből kb. 200 db kiesik, mivel a község 85 %-án támogatott a beruházás.

Nagy Sándor ügyvezető igazgató:
Az nem úgy működik. Sok helyen úgy csinálják, hogy a gerincet kiépítik mindenhol. Sokkal
költségesebb utólag feltörni az utat. Akár önkormányzati finanszírozásból is meg lehet
csinálni, ők is lakástakarékpénztári tagok.
Piskolczi Géza polgármester:
Akkor nekünk arról kellene dönteni, hogy milyen futamidőt válasszunk.
Zupcsán László üzleti vezető:
Igen a futamidőről kell dönteni, az önkormányzat vállalja-e a számlanyitási díjat, illetve a
lakossági fórumról is dönteni kellene.
Pelles Brigitta képviselő:
Akinek van fundamenta lakáskasszája, annak nem lehetne elkerülni a számlanyitási díjat?
Zupcsán László üzleti vezető:
Nem lehet, másikat kell kötni. Azonos időben egy embernek egy állami támogatás jár, de a
családban más nevére lehet kötni szerződést. Nem szabad a kettőt összekeverni, az szabad
felhasználású.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az előző lakáskasszát az otp-nél kötötte a lakosság, de most azok élő szerződések. Javaslatom
szerint a fundamenta lakáskasszát válasszuk.
Zupcsán László üzleti vezető:
Azokat a szerződéseket minden lakossal fel fogjuk bontatni. Az otp-vel már beszéltünk, és
szóban beleegyeztek. A fundamenta lakáskassza sokkal előnyösebb, mint az otp.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem lenne jobb a rövidebb futamidőt választani, 200-300 Ft-tal több, de hamarabb letelik, 3
évvel rövidebb. Minél kevesebb a futamidő, annál kevesebb teher fogja egyszerre terhelni a
lakosságot.
Piskolczi Géza polgármester:
Véleményem szerint maradjon a 93 futamidő. Az 1860 Ft elfogadhatóbb a lakosságot nézve,
mint a 2240 Ft.
Dr. Papp László képviselő:
Mennyi lesz a víz ára a szennyvíz beruházást követően?
Piskolczi Géza polgármester:
A duplája lesz körülbelül.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2009. (IX. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a szennyvízhálózat építés megvalósításához szükséges új
LTP szerződések megkötésére döntött arra vonatkozóan,
hogy a fundamenta lakástakarékpénztári ajánlatot fogadja
el 93 hónapos futamidővel, 1860 Ft/hó lakossági befizetés
mellett.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2009. (IX. 25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
1. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete KEOP pályázati támogatással
szennyvízberuházást valósít meg.
2. A Képviselő testület a tervezett hiányzó forrás önerejét víziközmű-társulaton
keresztül biztosítja.
3. A Képviselő-testület javasolja, hogy a 2002-ben megalakult Bököny és Térsége
Víziközmű Társulatból Geszteréd község váljon ki, és önálló Társulatot
alakítson.
4. A Képviselő-testület javasolja, hogy a 2002-ben megkötött OTP Lakástakarékpénztári szerződéseket, -amelyre lakossági befizetések nem történtek - a Társulat
illetve az Önkormányzat mondja fel, töröltesse.
5. Az új LTP szerződések megkötésének ösztönzése érdekében a számlanyitási díj –
lakosságot érintő részét – Az Önkormányzat átvállalja és a forrást 2009. évi
költségvetés tartalék keret terhére biztosítja.
6. A beruházásról és az új feltételekről 2009. október 08-án 17.00-ra lakossági
fórumon tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat.
7. A Képviselő-testület az LTP szervezési feladatainak elvégzésére az N-Alexander
Kft-t /3530 Miskolc, Széchenyi u. 64 sz. II/2./. megbízza.
8. A megbízási szerződés aláírására a Polgármestert felhatalmazza.

9.
A Képviselő-testület az újLTP szerződések megkötésére a fundamenta
lakáskassza ajánlata közül a 93 hónapos futamidőt fogadja el, azaz a lakossági
befizetések összege 1860 Ft/hó.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3) A költségvetésről szóló 2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítása
Dr. Horváth József képviselő:
Az Önhikivel illetve egyéb bevételekkel módosult a költségvetés. Fekete Beáta gazdasági
előadó elmondta, hogy a 24 millió Ft-os forráshiány már nem valós. Elképzelhető, hogy a 10
millió Ft-os forráshiányt tartani tudjuk, illetve még le tudjuk faragni. De majd ezt a
Képviselő-testület megtárgyalja a háromnegyed éves beszámoló megtárgyalásakor.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Bököny Község Képviselő-testületének
23/2009.(IX.25.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 13.) számú rendelet
módosításáról
Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály,
valamint az államháztartásról szóló módosított 217/1998 (XII.30.) korm. rend.
meghatározottakat - a 3/2009.(II.13.) évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését
595.719 E Ft bevétellel
620.649 E Ft kiadással
24.930 E Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított
kiemelt előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a
képviselő-testület.
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Működési bevételek

572.515 eFt.
13.752 eFt.

- Működési célra átvett pe, tám. értékű bev.
- Önkorm. sajátos működési bevétele
- Költségvetési támogatások
- Előző évi pénzmaradvány
- Forráshiány (folyószámla hitel)

20.768 eFt.
133.280 eFt.
376.581 eFt.
3.204 eFt.
24.930 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:
Ebből:
- Önk. sajátos felhalm. bev. (komm.adó)
- Felhalm. c. támogatások
- Felhalm. c. pe átvétel, tám. ért. bev.
- Felhalmozási pénzmaradvány

48.134 eFt.

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Társadalom- és szociálpol. juttatások
- Műk. célú pénzeszközátad, tám. ért. kiad
- Tartalékok

572.515 eFt.

5.110 eFt.
25.876 eFt.
9.938 eFt.
7.210 eFt.

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Felújítások
- Beruházások
- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás, tám. ért. kiad
- Felhalmozási célú hitel törlesztés

231.102 eFt.
75.889 eFt.
138.185 eFt.
116.359 eFt.
10.130 eFt.
850 eFt.
48.134 eFt.
7.000 eFt.
27.796 eFt.
1.500 eFt.
11.838 eFt.

2.§
(1) A Rendelet. 4, 4/1, 4/2 és 14 számú mellékletének helyébe jelen rendelet mellékletei
lépnek
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
4) Az önkormányzati rendeletek összhangba hozása a belső piaci szolgáltatásokról szóló
irányelvvel
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja.
Gulyás József jegyző:
Van egy irányelv a 2006/123/Európai Közösségi irányelv, ez a jogharmonizációval

kapcsolatos irányelv. A közösségen belül az a cél, hogy a rendeleteinket, jogszabályainkat
egymáshoz közelítse. Felül kell vizsgálni a rendeleteket, hogy a közösségen belüli lakók ne
szenvedjenek hiányt. Nem találtam olyan dolgot a rendeleteket felülvizsgálva, amely
ellentmondott volna az irányelvnek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2009. (IX.25.) számú
határozata
az önkormányzati rendeletek összhangba hozása a belső piaci szolgáltatásokról szóló
irányelvvel
A képviselő-testület
1. a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire
figyelemmel felülvizsgálta helyi rendeleteit.
2. megállapította, hogy az önkormányzata által alkotott, jelenleg is hatályos helyi
rendeletek egyike sem tartalmazza a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának álta-lános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 52. §-ában
szereplő követelmény-típusok valamelyikét, ennek következtében sem rendeletmódosításról, sem pedig rendelet hatályon kívül helyezéséről nem döntött.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: jegyző
5) Az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának módosítása

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2009. (IX.25.) számú
határozata
az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának
módosításáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 114/2008. (VIII. 01.) számú
határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
1.1./ Az alapító okirat kiegészül az alábbi 4.2. ponttal:
4.2/ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 185/2008. (VII. 29.) számú
határozata
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 114/2008. (VIII. 01.) KT. számú
határozata
2./ az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás fenti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Melléklet a 174/2009. (IX.25.) számú határozathoz
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
ALAPÍTÓ OKIRATA
- a módosítással egységes szerkezetbe foglalva –
A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselőtestületei a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.-18.
§-ai alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás formájában költségvetési szervet
alapítanak az alábbiak szerint.
1. A költségvetési szerv neve:
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
A költségvetési szerv rövidítetett neve:

Nincs.
2./ Székhelye:
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
3./ Az alapítók neve, székhelye:
Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Bököny Község Önkormányzata, 4231 Bököny, Kossuth u. 3.
4.1/ Az alapítás időpontja:
2008. augusztus 05.
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4.2/ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 185/2008. (VII. 29.) számú
határozata
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 114/2008. (VIII. 01.) KT.
számú határozata

5./ Működési területe: Újfehértó Város Önkormányzata
Bököny Község Önkormányzata közigazgatási területe
6./ Típus szerinti besorolás:
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény szerint:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézet
7./ A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel
rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
8./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
TEÁOR:4221
9./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEAOR

4221
4291

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése”

A költségvetési szerv közfeladata:
Az alapítók a társulást a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében szabályozott épített és természeti környezet védelme, csatornázás, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi VII. törvény 4. § (1) bekezdés a.) pontjában szabályozott, a
1

Az alapító okiratot kiegészítette Újfehértó Város Képviselő-testületének…/2009. (…) számú határozata
Bököny Község Képviselő-testületének …/2009. (..) számú határozata

helyi víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és
végrehajtása, továbbá 4. § (2) bekezdés b.) pontjában szabályozott szennyvízelvezetés
közszolgáltatásra irányuló önkormányzati közfeladatok megvalósítására hozzák létre. Ennek
keretében a társulás útján közös beruházásként a társulási megállapodás 3. pontjában leírt
beruházási projektet valósítják meg. A beruházás forrása az Európai Unió Környezet és
Energia Operatív Program keretében szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0. kódszámú
pályázati konstrukcióban igényelt támogatás és azt kiegészítő saját erő.
A társulás vállalkozási tevékenységet a fenti beruházási cél megvalósítása érdekében,
az ahhoz szükséges mértékben jogosult végezni. A saját erő biztosítása érdekében a
társulás jogosult bankhitelt felvenni, az alapító önkormányzatok kezességvállalása és a
beruházás aktiválása utáni törlesztés átvállalása mellett.
10./A fenntartó, irányító, felügyeleti szerv neve és címe:
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Tanácsa
11./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szerv vezetője a társulás elnöke, akit az alapító önkormányzatok
képviselőiből álló társulási tanács a tagjai közül választ, a jelenlevő képviselők
kétharmados szótöbbséggel hozott ( 2 társulási tag esetén egyhangú) szavazatával.
Akadályoztatása esetén jogkörét az ugyanilyen módon megválasztott elnökhelyettes
gyakorolja.
12./ Az intézmény képviseletére jogosult:

a társulás elnöke

13./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: Megbízási jogviszony
Újfehértó, 2008. augusztus 05.
Tóth András sk.
Polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata

Piskolczi Géza sk.
polgármester
Bököny Község Önkormányzata

Záradék:
Az alapító okiratot az alapító önkormányzatok képviselőtestületei az alábbiak szerint hagyták
jóvá:
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 185/2008. (VII. 29.) számú
határozatával
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2008. (VIII. 01.) KT. számú
határozatával
Az Alapító Okirat módosításait Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
223/2009. (IX.22.) számú határozatával

Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 174/2009. (IX.25.) KT. számú
határozatával hagyta jóvá.

6) Költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Tulajdonképpen a szakfeladat számok miatt kell módosítani az alapító okiratokat.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2009. (IX.25.) számú
határozata
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosító okirata és az egységes
szerkezetű alapító okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
a Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának módosító okiratát és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosító alapító 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 90/2009. (V.22.) számú határozattal
elfogadott alapító okiratát a következő pontokban módosítja:
1). Az alapító okirat 8. pontja kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok
Száma Megnevezése
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,
átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562917 Munkahelyi étkeztetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Záradék
1) A Polgármesteri Hivatal módosító alapító okiratát Bököny Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2009. szeptember 25-i ülésén a 173/2009. (IX.25.) számú
határozatával hagyta jóvá.
2) Jelen módosító alapító okirat 2009. szeptember 25-én lép hatályba.
Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)
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 az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
1.) A szervezet neve: Bököny Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Törzsszáma: 404321
KSH statisztikai számjel: 15404321-8411-321-15
2.) Székhelye: 4231 Bököny, Kossuth utca 3.
3.) Alapításának éve: 1990.09.30.
4.) Az alapító, fenntartó, irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
5.) Illetékességi területe: Bököny Község közigazgatási területe, illetőleg a
jogszabályok által meghatározott közigazgatási illetőségi terület
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.) 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
2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok:
Száma
Megnevezése
014034
552411
631211
751153
751175
751186
751845
751856
751878
751922
751966
751999
851219
851297
853311
853333
853344
853355
902113
924047
930316

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Munkahelyi vendéglátás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
Települési vízellátás és vízminőség védelem
Közvilágítási feladatok
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolása
Finanszírozási műveletek elszámolása
Háziorvosi szolgálat
Védőnői szolgálat
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
Munkanélküli ellátások
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
Települési hulladékok kezelés, köztisztasági tevékenység
Sportcélok és feladatok
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

2010. január 1-től hatályos szakfeladatok
Száma Megnevezése
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,
átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562917 Munkahelyi étkeztetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126
841133
841354
841401
841402
841403
841901
842521
842541
843044
869041
869042
869049
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889942
890301
890302
890411
890441
890442
890443
931102
931201
960302

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Köztemető-fenntartás és működtetés

9.) Kiegészítő, kisegítő tevékenysége: nincs
10.) Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
11.) Vezetőjének kinevezési rendje: a Bököny Község Önkormányzat Képviselőtestülete – 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.
Záradék
3) A Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Bököny Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 25-i ülésén a 173/2009.
(IX.25.) számú határozatával hagyta jóvá.
4) Jelen alapító okirat 2009. szeptember 25-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
90/2009. (V.22.) 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
176/2009. (IX.25.) számú
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ módosító okirata és az egységes
szerkezetű alapító okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
alapító okiratának módosító okiratát és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. számú melléklet
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
módosító alapító okirata
1). Az alapító okirat 5. pontjának b.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
b.) Telephelyei:
- 4231 Bököny, József Attila utca 2.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Iskolai tagintézmény)
- 4231 Bököny, Óvoda köz 2-4.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai tagintézmény)
- 4231 Bököny, Kossuth utca 2.
(Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális tagintézmény)
2). Az alapító okirat 11. pontja kiegészül az alábbiakkal:
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok:
Száma Megnevezése
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581900 Egyéb kiadói tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatása (1-4 évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatása (5-8 évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköziotthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési tevékenységek, közösségi színterek működése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
3). Az alapító okirat 11. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:
• Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása
4). Az alapító okirat 12. pontja kiegészül az alábbiakkal:
Szakfeladat
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás (751 779)*
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)**
(*E rendelkezés 2009. 12. 31-ig hatályos
** E rendelkezés 2010.01.01 napján lép hatályba)
5). Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
Iskolai tagintézményben:

17 osztály és 5 napközis csoport
Záradék

5) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ módosító alapító okiratát Bököny
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 25-i ülésén a
174/2009. (IX.25.) számú határozatával hagyta jóvá.
6) Jelen módosító alapító okirat 2009. szeptember 25-én lép hatályba.

Barota Mihály Általános Művelődési Központ
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)
1) Intézmény neve: Barota Mihály Általános Művelődési Központ
OM azonosító: 033564
Törzsszám: 445319
KSH statisztikai számjel:
15445311-8520-322-15
2) Alapításának dátuma: 2001.01.01.
Létrehozásáról rendelkező határozat: 27/2000. (V.23.) számú Kt. határozat
3) Alapító szerv neve, székhelye:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
4) Az intézmény irányító, fenntartó és felügyeleti szerv neve, székhelye:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
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, Óvoda köz 2-4.
(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) Működési területe : Bököny község közigazgatási területe
8) Jogállása: önálló jogi személy.
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
2009. december 31-ig hatályos 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
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok:
Száma Megnevezése
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581900 Egyéb kiadói tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4 évfolyam)

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)
852014 Általános iskolai felnőttoktatása (1-4 évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8 évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatása (5-8 évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköziotthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és
programok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési tevékenységek, közösségi színterek működése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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
• nagyothalló gyerekek nevelése, 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
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók nevelése,
oktatása

12.) Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenység:
Megnevezés:
Tagintézmények helyiségeinek bérbeadása
Szakfeladat:
Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás (751 779)*
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)**
(*E rendelkezés 2009. 12. 31-ig hatályos
** E rendelkezés 2010.01.01 napján lép hatályba)
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:
16.) Csoportok száma:

3 évfolyam
8 évfolyam

Óvodai tagintézményben:
Iskolai tagintézményben:

4 csoport
17 osztály és 5 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.
Záradék
7) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító
okiratát Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 25-i
ülésén a 174/2009. (IX.25) számú határozatával hagyta jóvá.
8) Jelen alapító okirat 2009. szeptember 25-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
91/2009. (V.22.) számú határozattal megállapított alapító okirat hatályát veszti.

7) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti
Intézményegysége 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Központ

Bököny

Dr. Horváth József képviselő:
Megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot. Tekintettel arra, hogy nem volt jelen
senki az intézmény részéről, ezért felvetődött néhány kérdés. A közalkalmazottak és egyéb
munkavégzők juttatásai 195 %, külső személyi juttatások 96 %, irodaszer és nyomtatvány 100
%, hajtó és kenőanyagok stb.
Ács Lászlóné képviselő:
Nagyon örülök annak, hogy ilyen részletes tájékoztatót kapott a Képviselő-testület, és annak
is örülök, hogy érdekelte a testületet az összetétele. Az egyéb munkavállalók juttatásai a 13.

havi bér miatt van, amelyet megszűntettek. A 96 e Ft az esperes úrnak, és Csilla papnőnek a
megbízási díja. Ez egy egyszeri kifizetés. 60 e Ft-ot fizetünk esperes úrnak hetente egyszer
tart misét, Csilla papnő kéthetente és neki 30 e Ft-ot fizetünk. A gyógyszerbeszerzés alul lett
tervezve. Emelkedtek a gyógyszerárak is, 42 főnek vásárolunk gyógyszert.
Dr. Horváth József képviselő:
Ennek az az oka, hogy nagyon sok gyógyszer felkerült a gyógyszer alaplistára. Eddig az
alaplistán nevesítve voltak a gyógyszerek, ami nem szerepelt az nem volt alaplistás.
Tekintettel arra, hogy az egészségügyben már nem gyógyszert rendelünk, hanem hatóanyagot,
az alaplistát aszerint állítottuk össze, hogy az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek
alaplistások lettek. Ezenkívül az alaplistára olyan gyógyszerek kerülhettek fel, amelyek a
társadalombiztosítási alap által támogatottak. Én igyekszem mindig a lehető legolcsóbbat
rendelni. Most már hatóanyagokat lehet rendelni.
Ács Lászlóné képviselő:
Irodaszer, nyomtatvány keretünk nő, egyre többet dolgozunk ebből is látszik. Eddig külön
volt a Családsegítőnek és külön az Idősek Otthonának, de most már együtt van ez a keret.
Ezáltal is megemelkedett az összeg. Magas a hajtó és kenőanyag beszerzés. Ezt a kocsinak a
futása és benzinköltsége okozza, javíttatása. Februárig a Suzuki van a költségvetésben,
februártól a kisbusz.
Dr. Papp László képviselő:
Mi történt a Suzukival?
Ács Lászlóné képviselő:
Visszaadtuk az önkormányzatnak, és bekerült a kereskedésbe. Mást nem tudok.
Dr. Papp László képviselő:
Arról is szó volt, hogy a Dél-Nyírségi Társulás vegye meg.
Piskolczi Géza polgármester:
A Wolkswagen autókereskedésben van a gépkocsi, amióta megjött az új kisbusz, februártól.
Akkor úgy döntött a Képviselő-testület, hogy 700 e Ft-ért eladja. De azóta nem érdeklődött
utána senki. Kb. 1 hónapja érdeklődtem, hogy mi van vele, és mondták hogy meg van
hirdetve és 460 e Ft-ért van rá vevő. Amióta bent van lejárt a műszaki, a forgalmi, a gumik is
kopottak, törésnyom van a kocsin, illetve az autópiac állás is okozza az értékcsökkenést.
Papp Csaba képviselő:
Az a baj, hogy sok pénzt kell költeni rá.
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testület említette, hogy vegye meg a Dél-Nyírségi Társulás, de én azt mondom,
hogy luxus két autót fent tartani az Idősotthonnak és Családsegítő Szolgálatnak.
Gyalog Imre képviselő:
Ott kezdődött a baj, hogy elkapkodtuk a kocsi vásárlást. Autót kellett venni, és 2 hónap múlva
ki volt írva a pályázat.
Dr. Papp László képviselő:
Azért vettük a Suzukit, hogy autóval hordják ki az ebédet. Azelőtt jó volt biciklivel

kiszállítani. Milyen törés van most rajta, hogy kevesebb az értéke?
Ács Lászlóné képviselő:
Amit én okoztam, az meg lett csináltatva.
Piskolczi Géza polgármester:
Nincs rajta törés most, de szakember szemével látszik, így már töröttnek számít.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
787 e Ft-os készletbeszerzés mit takar, hogy egyáltalán nem lett tervezve?
Ács Lászlóné képviselő:
Ez a vegyszer költsége, mosogatószerek, tisztítószerek stb. Nem lett betervezve.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Az élelmiszer beszerzés majdnem 43 %-on áll. Mi indokolja, hogy nem 50 % körül vagytok?
Ács Lászlóné képviselő:
Nem spórolunk, így alakult. A tavalyi évhez képest még javítottunk is.
A gáz szolgáltatás 76 %-on van, a víz és csatornadíj 60 %. De ezekkel nem tudunk mit
csinálni. A villamosenergia 27 %.
Dr. Papp László képviselő:
A szennyvíz költségét hol találjuk?
Ács Lászlóné képviselő:
A szennyvíz a vásárolt közszolgáltatásokhoz tartozik.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Be se lett tervezve.
Ács Lászlóné képviselő:
Mostmár tanulunk a hiányosságokból.
Piskolczi Géza polgármester:
Azért ilyen a beszámoló, mert megint nincs pénzügyese a Dél-Nyírségi Társulásnak.
Ács Lászlóné képviselő:
Azért ilyen a beszámoló, mert nagyon ügyes a pénzügyes, Andika.
Piskolczi Géza polgármester:
Már nem dolgozok ott, felmondott október 01-től.
Ács Lászlóné képviselő:
Egyéb üzemeltetés, fenntartás 76 %-on áll. Idetartozik a postai feladás is. Már nem az
Önkormányzaton keresztül történik a levelek feladása.
A másik oldalon a bevételek szerepelnek, amelyek nagyobb teljesítést mutatnak, mint a
kiadások. A bentlakók térítési díj befizetése 53 %-on van. Jelenleg 104 szociális étkezőnk
van. Ez eredményezi, hogy az étkeztetést térítési díj befizetése 97 %-on van. A Családsegítő
Szolgálat épületét felújítottuk. Külső, belső festés megtörtént, ajtócsere, akadálymentesítés

biztosítva van. 495 e Ft-ba került a festés, 242 e Ft-ba került a bejárati ajtó és egy harmónika
ajtó.
Dr. Papp László képviselő:
Az ajtó sokba került.
Piskolczi Géza polgármester:
Az Önkormányzat is csináltatott olyan ajtót 105 e Ft + áfáért. Káluczékkal vigyázni kell, mert
drágák.
Ács Lászlóné képviselő:
A bevételek 46,38 %-on vannak, a kiadások 43,49 %-on. Folyamatban van az Idősek
Otthonában a külső terasz elkészítése, megvan a terv és az építési engedély. Kérünk
árajánlatot az ácsmunkára. Építettünk egy kemencét az udvarra, ennél nagyobb ajándékot nem
is tudtunk volna adni az időseknek. Csináltunk egy filagóriát, egy szép parkot szeretnénk még
kialakítani. A jövő héten elkezdik a munkálatokat az esővíz elvezetésre, a jelzőkészülékek
felszerelése is októberben történik, még egy gyógyszer programot szeretnénk beszerezni. A
költségvetésben 12 millió Ft pénzmaradvány szerepelt, de ez így nem valós. 3.445 e Ft-ot
visszautaltunk az önkormányzatnak , 3.660 e Ft-ot betettünk a költségvetésbe, így 5.444 e Ft
pénzmaradványunk van.
Dr. Papp László képviselő:
Az ingatlan tulajdonosa az önkormányzat, és ha beruházást végeztek az épületen, akkor jó
lenne, ha tudnánk róla.
Ács Lászlóné képviselő:
Én mindent előterjesztettem és a Képviselő-testület elfogadta.
Dr. Papp László képviselő:
A szennyvízgödörre nagyon oda kellene figyelnetek.
Piskolczi Géza polgármester:
Nagyon ügyesen csinálják a dolgokat. Jövő héten elkezdik a Kft. dolgozói a vízelvezetést.
Ács Lászlóné képviselő:
Szippantásra rengeteget költünk, nagyon nagy kiadás. Sok pénz kellene arra, hogy
megnagyobbítsuk a szennyvízgödröt.
Piskolczi Géza polgármester:
A talajvízszint nagyon magas, az is befolyásolja.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Bökönyi
intézményegysége 2009.évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadta.
8) A Sport Egyesület 2008. évi beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Polgármester úrtól azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a végelszámolásnál 100-100 e Ft visszatérítést kaptunk a gázszolgáltatótól és a
villanydíjból.
Piskolczi Géza polgármester:
Pontosítanám ezt az összeget. A gázszolgáltatásnál 165.422 Ft-ot, a villanyszolgáltatásnál
116.422 Ft-ot kapott vissza az önkormányzat. A játékosok utazási költsége már nem fogja
terhelni az SE-t, illetve a játékvezetői díj, a játékengedély, a sportcipő és tisztítószer beszerzés
50 %-kal fog csökkeni, mivel már egy csapat van. Kimarad a bírság, az egyéb beszerzésekre
fordított összeg szintén csökkeni fog.
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Sport Egyesület 2008. évi beszámolóját elfogadta.
9) A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtott nyertes pályázat
beruházásának megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Közel 14 millió Ft-ot nyertünk a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésére. 90 %-os támogatású a pályázat. A megvalósítási terv elkészült. A belső
udvaron készül egy nyitott rámpa a belső folyosóig. Egy 4-5 állásos garázs lenne a hátsó
udvaron. Meg kellene oldani, hogy a belső udvaron elkészülő rámpát befednénk, az itt

elhelyezkedő irodákon nem kellene keresztül menni. Nem lennének összekötve az irodák,
hanem a folyosó felől meg lehetne őket közelíteni. Polgármester úr tájékoztatott minket arról,
hogy Boros Tibor vállalkozó ha megkapná a kivitelezési munkát, abban az esetben ő kívülről
leszigetelné a hivatalt és kőporozná is grátiszban. Azt gondoltuk, hogy a szigeteléssel várni
kellene, míg a nyílászárókat nem cseréljük ki. Maga a pályázati kiírásban nincs benne a rámpa
zárttá építése, illetve az 5 állásos parkolót 12 állásúvá kellene bővíteni. A Pénzügyi Bizottság
úgy javasolja elfogadni, hogy meg kellene építeni a rámpát, a 12 állásos garázst és a külső
szigetelést, ablakcserét is meg kellene csinálni. Készülne mozgáskorlátozott WC, teakonyha.
Piskolczi Géza polgármester:
A nyílászáró cserét önkormányzati pénzből kellene megoldani, hogy a külső szigeteléssel
tudnánk haladni. A 6-7 plusz parkolót is meg kellene egyúttal csinálni. A meglévő
gázkonvektorok egy része nem működik, a másik részével is mindig gond van, meg kellene
csinálni a központi fűtést a hivatalban.
Dr. Papp László képviselő:
Ha már cseréljük az ablakokat, akkor a túlsó oldalon lévő ablakokat meg kellene
nagyobbítani. Azok az irodák nagyon sötétek.
Piskolczi Géza polgármester:
A tervekből a Pénzügyi Bizottság tagjai vittek el egy-egy példányt, és abban egyeztünk meg,
hogy minél több grátiszt kellene megvalósítani. Gondoltunk a zárt folyosóra, a teljes parkoló
kiépítésére, a nyílászáró cserére és a külső szigetelésre. Aki ezekből a munkákból többet
bevállal, annak kellene adni a munkát.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Jövőre kellene ezt a beruházást megcsinálni. Itt van az ősz, és elkezdünk itt bontani. Kevés
már az idő.
Piskolczi Géza polgármester:
Arról volt szó, hogy meghatalmazzuk a Pénzügyi Bizottságot, hogy a jövő héten beérkezett
árajánlatok közül a legkedvezőbbet kiválassza.
Dr. Papp László képviselő:
Véleményem szerint is át kellene tenni a jövő évre.
Piskolczi Géza polgármester:
Át kell még tanulmányozni a pályázati anyagot, hogy mikor kell elkezdeni a kivitelezést. Ha
2009. dec. 31. a határidő, akkor idén csináljuk, ha pedig 2010. december 31. akkor majd
tavasszal kezdjük meg a munkálatokat.
Papp Csaba képviselő:
Ha jövő évben kezdjük el csinálni, akkor is bekérjük még idén az árajánlatokat? Véleményem
szerint nem kellene, addigra minden anyagár megváltozik.
Kovács Tibor alpolgármester:
Most kell megkérni az anyag árajánlatokat, és legalább tartják majd az árakat.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtott
nyertes pályázatának beruházását a 2010. évben valósítja
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
10) Barota Mihály ÁMK Művelődési Ház felújításának megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
A Lindab akciónak vége utána érdeklődtem augusztus 31-vel. Beszéltem Polgár Dénes úrral,
a gazdasági igazgatóval és 25 % kedvezmény adott, de még 10 %-ot ki tudtam harcolni, 2.673
Ft lenne. Csorba Laci felment és körülnézett a tetőn. Azt mondta, hogy ha tetőt akarunk
cserélni, akkor már lécet is cserélni kell. 30 éves már az a léc, és a lemez alatt el van égve. A
cserepes lemez csavarjai már nem fogja meg.
Dr. Papp László képviselő:
A Művelődési Ház költségvetését nem kaptuk meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Csak a szigetelésre és az ablakra volt költségvetés. 7.141 e Ft a szigetelés, színezés, javítás,
állványozás.
Dr. Papp László képviselő:
Hozunk mi is árajánlatokat.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Boros Tiborral meg kell beszélni, hogy a lépcsőt is csinálja meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Megcsináljuk előtetővel együtt. A mozgáskorlátozott vasrácsot 5 évig nem szabad elbontani.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Meg kell beszélni Boros Tiborral, hogy ezért a pénzért csinálja meg az előtetőt is. Én is
beszéltem már vele, és mondta hogy drága az anyag, mert 8 cm-es hungarocel táblával
akarják csinálni a szigetelést, és 1500 Ft/m2 alatt nem lehet kapni.
Papp Csaba képviselő:

Miért nem elég az 5 cm-es. A 8 cm-es már sokkal sérülékenyebb.
Piskolczi Géza polgármester:
Pár 100 Ft van a kettő ára között, de jóval több hőt megfog mint a másik.
Gyalog Imre képviselő:
Azt javasolnám, hogy az első oldalt lépésálló nikecelből csináljuk.
Piskolczi Géza polgármester:
Akkor 2 m magasságig 8 cm-es lépésálló nikecelből csináltassuk meg.
Szavazzuk meg, hogy 5 cm-es vagy 8 cm-es nikecelből csináljuk.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az 5 cm-es nikecellel történő
szigetelést fogadta el.
Dr. Horváth József képviselő:
A házasságkötő termet nem nagyon használjuk. A mozi termet is csak ritkán, esetleg
ünnepségek alkalmából, az előcsarnokot sem, csak a felső szintet használjuk.
Piskolczi Géza polgármester:
A tetőn lévő lemezt nem kellene leszedni, hanem rálécelni, és bordás lemezt rátenni. Duplán
szigetelne. Ha levesszük a lemezt, akkor az egészre fóliát kell venni, 1300 m2 fólia kell.
Csorba Laci fogja csinálni munkaidőben. Jövő héten behívjuk a Pénzügyi Bizottság ülésre.
Gyalog Imre képviselő:
Önerőből újítsuk fel a Művelődési Házat vagy pályázat útján?
Piskolczi Géza polgármester:
Önerőből lesz megvalósítva. A Leaderben a főtér pályázatot adtuk be.
Gyalog Imre képviselő:
Nem lesz később ilyen pályázati kiírás a Leaderben? Meg kellene várni a pályázati kiírásokat.
Úgy fogunk járni, mint a Suzukival. Megvettük, és utána ki volt írva a pályázat. Jövő héten
Geszteréden lesz tájékoztató a kiírásra kerülő pályázatokról, várjuk meg.
Piskolczi Géza polgármester:
Rendezvényekre lehet majd pályázni. 5.860 e Ft van Bökönynek. Már 3. testületi ülésen
beszélünk arról, hogy a Művelődési Házat fel kell újítani, és most jön egy olyan ötlet, hogy
várjunk a pályázat kiírásáig.
Dr. Papp László képviselő:
A Leaderbe be kellett volna tenni. Mindenki nyert, csak Bököny nem. Már rég ki kellett volna
dolgozni minden tervet, már kész tervekkel lehetne várni a pályázati kiírásokat. Még a
Polgármesteri Hivatalt egyik szárnyát most rajzoltattuk fel, nem volt normálisan megcsinálva.
Pelles Brigitta képviselő:
Az óvoda épületét is fel lehetne újítani.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Először a főteret tegyük már rendbe.

Piskolczi Géza polgármester:
A konyha pályázatát most utasították el.
Gyalog Imre képviselő:
Olvassátok már fel itt, hogy mi miatt lett elutasítva.
Piskolczi Géza polgármester:
Még az írásbeli értesítést nem kaptuk meg.
Gyalog Imre képviselő:
Nem az volt a gond, hogy a későn lett beadva. Tudomásom szerint 5 perccel a határidő letelte
előtt lett beadva a pályázat. Mikor az iskola bővítésére pályáztunk az sem nyert, mert
kiküldték a hiánypótlást, és nem lett beadva.
Piskolczi Géza polgármester:
Ez nem igaz, már egy héttel előtte be lett adva. Már előző héten készen volt az anyag.
Megkaptuk az értesítést, hogy befogadták a pályázatot.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Barota Mihály ÁMK
Művelődési Ház felújítására árajánlatokat kérjen be, amelyek
közül a legkedvezőbbet kiválassza.
Felelős: Pénzügyi Bizottság
Határidő: folyamatos
11) Egyebek
- Rendezvény megvalósítására kiírt pályázat megtárgyalása
Piskolczi Géza polgármester:
A Leaderben a hátrányos helyzetű településeknél Bököny 5.869.950 Ft-ra pályázhat,
rendezvények megvalósítására. Amennyiben civil szervezeten keresztül valósítom meg akkor
10 % önerő kell hozzá, ha az önkormányzaton keresztül akkor a 25 % áfa szükséges hozzá. A
következő rendezvényeket lehet megvalósítani: május 1, falunap, Barota napok, közösségi
napok, gyereknap, nőnap, honfoglalás napja, nyugdíjas nap, szüreti felvonulás.

Dr. Papp László képviselő:
Ez az összeg másra is lehívható?
Piskolczi Géza polgármester:
Ezt a 42 millió Ft-ot rendezvények megvalósítására lehet benyújtani.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Lehetne egy bökönyi hagyományőrző napot rendezni, és össze lehetne hívni a környékbeli
településeket. Gondolkozni kellene róla, hogy kinek milyen ötlete van.
Piskolczi Géza polgármester:
Pl. burgonyából készült ételek fesztiválját is megcsinálhassuk.
Dr. Horváth József képviselő:
Én még a Zsindelyes fesztivál előtt beszélgettem Bobiknéval arról, hogy nem minden évben
egy fix rendezvényt kellene rendezni, hanem a környező településeket össze kellene fogni.
Nem egy település rendezné, hanem az egész Dél-Nyírség, és minden évben a helyszín lenne
más. Minden település adna hozzá a költségvetéséből pl. 1 millió Ft-ot, a rendező
önkormányzat pedig egy kicsit többet adna hozzá.
Ács Lászlóné képviselő:
Szakoly, Geszteréd, Balkány, Nagykálló települések kialakították a maguk napjait. Nagyon jó
ötelettel kellene előállni, hogy ők is beszálljanak egy közös rendezvénybe.
Piskolczi Géza polgármester:
Gondolkozzunk rajta, hogy mire költsük el azt a pénzt.
- Közterület felügyelet felállításáról tájékoztatás
Piskolczi Géza polgármester:
Közterület felügyeletet lehet felállítani az önkormányzatnak.
Gulyás József jegyző:
Ez egy új pályázati lehetőség, a Rendészeti Minisztérium írta ki. Településőrnek is nevezik.
Piskolczi Géza polgármester:
A településőr és a közterület felügyelő két személy. Ma kaptam a Nyíregyházi
Rendőrfőkapitányságtól egy tájékoztatást: "Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
elektronikus honlapján közzétette a közterület felügyelet megerősítésére valamint a
települések közbiztonságának javítására kidolgozott településőrök foglalkoztatását." A
közterület felügyelő érettségivel rendelkező személy lehet, de a településőr szakmunkás
bizonyítvánnyal elég ha rendelkezik.
" A program általános célja az önkormányzatok közbiztonságát erősítő tevékenység segítő
polgári személyek alkalmazása, feltételeinek megteremtése. Ezzel új formai megoldást
teremtve a települések közrendjének fokozásához. Az önkormányzatok által történő
jelentkezésre 2009. szeptember 15-től nyílik lehetőség, amennyiben az önkormányzatok
részéről együttműködési szándék fogalmazódik meg a fent említett településőr
foglalkoztatására akkor azt a Nyíregyházi Rendőrfőkapitányság elfogadja. Mellékelten
csatolom a közrend és közbiztonság erősítése érdekében közzétett felhívást." Azt is
közzéteszik, hogy hatósági intézkedési joga nincs ezeknek a személyeknek, illetve a

közterület felügyelőt köztisztviselőként kell alkalmazni. 80 e Ft-ot adnak rá, melyet a
szerződésben meghatározott dologi jellegű költségekre lehet és kell fordítani. Ruhát, mellényt,
elemlámpát kell vásárolni neki." A Rendészet Minisztérium bruttó 80 e Ft egyszeri támogatás
mellett a foglalkoztatni kívánt településőr munkabéréből havi 71.500 Ft -ot és annak járulékai
mértékéig rendszeres támogatást nyújt. A közterület felügyelő alkalmazására irányuló
törekvést a tárca havi 100 e Ft + járulékai összegével támogatja. A támogatást igénylő
önkormányzat vállalja egyrészt, hogy 3 hónapon belül a településőrt a közterület felügyelő
szakképesítés megszerzése érdekében beiskolázza, ezt követően legalább a program
időtartamára köztisztviselőként alkalmazza, az illetménytáblának megfelelően kiegészíti a
közterület felügyelő keresetét.
Dr. Horváth József képviselő:
Nincs rá szükség.
- Bojté Jánosné temetési költségeiről döntés
Dr. Papp László képviselő:
A Pénzügyi Bizottság döntött Bojté Jánosné temetési költségeiről.
Piskolczi Géza polgármester:
A temetés költségeit a Polgármesteri Hivatal átvállalta, saját halottjának tekinti, ez kb. 350 e
Ft körüli összeg.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arra vonatkozóan, hogy Bojté Jánosné Bököny
Község Polgármesteri Hivatalának vezető főtanácsosa
temetési költségeit a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. október 31.
- Kitüntető cím adományozásáról döntés
Dr. Horváth József képviselő:
Volt egy javaslatom a Pénzügyi Bizottság ülésen, hogy Bojté Jánosné részére Bököny Község
Szolgálatáért kitüntető címet adományozzuk.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 15/2009. (VI.01.) számú rendelete alapján 2009. évben az
alábbi kitüntető címet adományozza:
Bököny Község Szolgálatáért: Bojté Jánosné
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2009. október 30.
Dr. Papp László képviselő:
Azt szeretném megkérdezni, hogy ki fogja Bojté Jánosnét helyettesíteni.
Gulyás József jegyző:
Mindenképpen házon belül fogjuk megoldani. Gyalogné Lovas Irénnek van meg a
végzettsége, ő fog a helyére menni, de gondolom idő kell neki is. A munkaköri leírásában
benne van, hogy ő helyettesíti. A munkakörét ő fogja átvenni, a rendszeres szociális segélyt
pedig Berki Andrea fogja csinálni. Március végéig van szerződése, egy éves pályázat keretén
belül dolgozik itt. A felügyeletem és Mónika felügyelete alatt fogja végezni a munkát
márciusig és utána meglátjuk. Meglátjuk mikor fog visszajönni dolgozni Marozsán Erzsike,
év vége körül szeretne. Nehéz lesz abba az irodába bemenni.
12) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
A Suzukival mi legyen?
Papp Csaba képviselő:
El kell adni, nincs rajta műszaki. Egyre csökken az értéke, minél tovább halasszuk.
Piskolczi Géza polgármester:
Az újságban megjelent a hirdetés, nem jelentkezett senki.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
Suzuki Wagon R gépjárművet 460 e Ft-ért értékesíti.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Komolyan gondolta polgármester úr, hogy a Csordásné házát megvennénk?
Piskolczi Géza polgármester:
Felajánlották megvételre a lakást, 1 millió Ft-ért adják.
Ács Lászlóné képviselő:
Vargéné házát kellene megvenni, régi típusú ház. Falumúzeum is lehetne belőle.
Összeköthetnénk az Idősek Otthonával.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nem kell venni semmit sem, itt van az IFI tanya.
Gyalog Imre képviselő:
A Leaderben nyert 3 bökönyi vállalkozó.
Piskolczi Géza polgármester:
A Hexachem Kft. nyert 51 millió Ft-ot, Szálku Tibor 9,5 millió Ft-ot, és a lányom Piskolczi
Anita 8,5 millió Ft-ot.
Dr. Papp László képviselő:
A Led pályázat hogyan halad?
Piskolczi Géza polgármester:
A részleteket megbeszéltük. Az E.On is megadja a 16,8 Ft-ot, vissza kellene vonni a
határozatot.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a 120/2009. (VI.26.) számú határozatát visszavonja.
Dr. Papp László képviselő:
Az Egészségházzal kapcsolatosan történt előrelépés?

Piskolczi Géza polgármester:
Beszélgetést folytattam a Dalkiával, és az mondták, hogy ha a lakások 50 %-a
magántulajdonba kerül, akkor lemondanak a jogukról. Még egy lakásra van jelentkező Tóth
Hajnalka venné meg.
Dr. Horváth József képviselő:
Egyenlőre én csak bérelném. Szeretném kérvényezni a változtatás jogát, mert az erkélyajtó
beázik, felfalaznám.
Gyalog Imre képviselő:
Az októberi közmeghallgatáson el lehetne mondani, hogy a törmeléket ne a határba szállítsák.
Dr. Papp László képviselő:
Javaslom, hogy ki kellene jelölni egy illegális hulladéklerakót, és egy helyre vinnék a
szemetet. Nem lenne összevissza a határban
Piskolczi Géza polgármester:
Minden szemetet odahordanának.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2009. (IX.25.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját
határozatokról elfogadta.

a

lejárt

határidejű

Bejelentések, hozzászólások:
Piskolczi Géza polgármester:
Bobikné Sándor Erzsébet szólt, hogy bajban van a nyilvános Wc-vel, ami az udvaron van.
Bejárnak oda, és amit tudnak ellopnak. Piaci napokon a közmunkások közül valakit oda
kellene állítani.
Papp Csaba képviselő:
Nem kellene ebből olyan nagy dolgot csinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Lenne egy felvetésem. Itt van a hátsó udvaron a sok tégla, és véleményem szerint értékesíteni
kellene egy 20 Ft-os irányáron. Nagyon sokan kérték már tőlem. Meghatároznánk, hogy egy
fő maximum 500 téglát vásárolhat.
Dr. Horváth József képviselő:
Mi nem tudjuk felhasználni?

Piskolczi Géza polgármester:
Ez a tégla nagyon gyenge minőségű.
Dr. Papp László képviselő:
Kerítésnek nagyon jó az a tégla. Sok kerítést kell csinálni. Nagyon sokfele láttam már bontott
téglából kerítést. Nem szabad eladni.
Gyalog Imre képviselő:
Lenne egy bejelentésem, hogy az Akácos utcán van egy csaposkút, és rá van kötve a slag
minden este és a lovakat onnan itatják. Napi 500 l víz megy el lóitatásra.
Piskolczi Géza polgármester:
Már szóltam a vizeseknek, hogy kössék ki a vizet. Mohácsi Béláéknak nincs ott víz, de már
jövő héten megoldódik.
Dr. Papp László képviselő:
A vízbekötések hogy történnek?
Piskolzi Géza polgármester:
Van olyan lakos, aki kiássa a gödröt, megcsinálja az aknát. Milu Mihály összeírja az
anyagokat, miket kell megvásárolni hozzá. Sokan hívják a Kft. segítségét, elvégzik a munkát,
és nekik kifizetik. Az önkormányzatnak nem kerül pénzébe.
Gyalog Imre képviselő:
Eljött a betakarítás ideje, sokan vannak a faluban akik ló fogattal rendelkeznek, és földjük
sincs, járják a határt. Ezzel valamit csinálni kellene. A segélyüket felül kellene vizsgálni, hogy
telik nekik ilyesmire. Megkérdezed hová mész, és annyit mond, hogy lejáratja a lovat. Mikor
sötétedik akkor mennek lovat járatni.
Piskolczi Géza polgármester:
A Nagykállói Kapitánnyal már beszéltem erről a dologról. A héten már kétszer voltak kint, és
a liget felőli részen és a Micskei utcán is igazoltattak. Meg is fogtak már egy pár embert, de
nem tudnak velük mit csinálni. Azt a szigort kellene alkalmazni, hogy ha nincsen arra földje
akkor be sem engedik.
Gyalog Imre képviselő:
A tv-ben néztem, hogy Baranya, Tolna és Békés megyében van olyan település, hogy olyan
rendeletet alkotott az önkormányzat, hogy aki magán vagy állami tulajdonban kárt tesz vagy
lop, azt a segélyezésből kizárják. Ezen intézkedésre jelentősen javult a közrend és a
közbiztonság azokon a településeken. Visszatartó ereje van. Utána kell nézni, ott hogy
csinálják. Más településeken ilyen intézkedéseket vezetnek be.

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