J E G Y Z ŐK Ö N Y V

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. március 5-én a polgármesteri hivatal polgármesteri irodájában megtartott
nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Dr. Horváth József alpolgármester
Dr. Komoróczy Péter képviselő
Marozsán Mihály képviselő
Papp Csaba képviselő
Piskolczi Géza képviselő
Taskó Miklós képviselő

Meghívottak: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző
Marozsán Miklós költségvetési előadó

NAPIRENDJE

1./ A Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatója
Előadó: bizottság elnöke
2./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság
4./ A Bököny Nonprofit Kft. Beszámolója a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról
Előadó: NP Kft. Ügyvezető igazgatója
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5./ A PÖTE beszámolója a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6./ Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a 2013. évben kapott támogatások
tükrében.
Előadó: SE elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
7./ Beszámoló a Bökönyi Diáksport Egyesület tevékenységéről, a 2013. évben kapott
támogatásokról.
Előadó: DSE. Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
8./ Bököny Községi Viziközmű társulás 2013. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján.
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
9./ Bököny Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2013. évben kapott támogatás
felhasználásáról.
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
10./ A Bököny NP Kft. 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási kérelem alapján
Előadó: NP. Kft. Ügyvezető igazgató
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
11./ A PÖTE 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási kérelem alapján
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

12.,/ A Bököny Sport Egyesület 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási kérelem
alapján.
Előadó: SE. Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-, és Sport Biz.
13./ A Bököny Diáksport Egyesület 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
kérelem alapján.
Előadó: DSE Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Eü.- Oktatási-, Szociális-, és Sport Bizottság
14./ A Nagykállói Rendőrőrs 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási kérelem
alapján.
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
15./ Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
16./ Intézkedések az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 198.) BM. rendelet alapján.
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
17./ Tájékoztató a Művelődési ház 2013. évi szakmai tevékenységéről.
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
18./ Döntés a Művelődési Ház 2014. évi beiskolázási és továbbképzési tervéről
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-, és Sport Bizottság
19./ A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési
tervezetének megtárgyalása
Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester
20./ Egyebek

JEGYZŐKÖNYV

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket, az
ülést megnyitja.
Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén polgármester
Dr. Horváth József alpolgármester
Dr. Komoróczy Péter képviselő
Marozsán Mihály képviselő
Papp Csaba képviselő
Piskolczi Géza képviselő
Taskó Miklós képviselő
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző
Marozsán Miklós pénzügyi előadó
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta
Taskó Miklós és Papp Csaba képviselőket.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Napirend előtt: A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy eltelt az a 6 havi
időszak, amíg a polgármester saját hatáskörben gondoskodhatott a jegyző helyettesítéséről. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2014. március 3-tól Pisákné Páll Ilona
Kállósemjén címzetes főjegyzőjét nevezete ki helyettesítésre. (Bemutatja a Jegyző Asszonyt)
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy heti
egy napon fog a hivatalban tartózkodni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban
felsoroltak szerint
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (III. 5.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét a meghívóban felsorolt napirendi
pontok alapján elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
l./ A Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatója
Papp Csaba: a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnöke szóbeli előterjesztésében
tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy minden képviselő a törvénynek megfelelően leadta a
vagyon nyilatkozatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnökének tájékoztatójáról
A Képviselő-testület
a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
elnökének tájékoztatását a képviselők
vagyonnyilatkozatának leadásával kapcsolatban
elfogadta.
Dr. Komoróczy Péter elhagyta az ülést.
2./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Tisztelt Képviselő-testület!
Január 2-val a Barota Mihály általános iskolában 12 fő foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő lett felvéve.
A január többi napjain a mindennapi dolgokat végeztem. Munkaszerződések, munkaviszony
megszüntetések aláírása, pályázatok előkészítése, megtervezése stb.
Január 24-én Kálucz Adrienn jegyzői feladatok ellátásának helyettesítésével megbízott
köztisztviselő bejelentette, hogy február 1-vel a Budapest V. kerületi Kormányhivatalban
kíván jogviszonyt létesíteni. Ennek következtében nagyon gyorsan kellett intézkedni a jegyzői
feladatok ellátásának biztosításáról.
Január 27-én a Kormányhivatal törvényességi osztályára mentem és segítséget kértem a
jegyzői feladatok helyettesítésével kapcsolatban. Ott szóban tájékoztattak arról, hogy ha
házon belül van megfelelő iskolai végzettségű köztisztviselő, akkor őt meg lehet bízni a
jegyzői feladatok ellátásának helyettesítésével. Elmondtam, hogy hivatalon belül nincs, de
van egy üres köztisztviselői álláshely, ami nincs betöltve, és ha arra felveszek egy
köztisztviselőt, akinek jegyzői feladatok ellátására megfelelő iskolai végzettséggel
rendelkezik, akkor őt lehet-e erre a feladatra megbízni. Konkrétan nevesítette is. Azt a választ
kaptam, hogy igen, de az SZMSZ-ben is rendelkezzen róla a képviselő-testület.
Ugyanezen a napon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyintézői voltak kinn a településen. A
községben közfoglalkoztatottak egyszerűsített személyi adóbevallásának elkészítésében
nyújtottak segítséget közel 250 embernek.

Január 28-án Nyíregyházán a Megyeházán voltam választással kapcsolatos tájékoztatáson.
Ugyanezen a napon, Újfehértón voltam az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás
Társulási tanács ülésén.
Ugyancsak aznap a Sorsvezető irodában szakmai megbeszélést tartottunk a projektben
résztvevők helyzetéről. Ugyanis a projektmenedzser, az adminisztrátor és a projekttámogató
közös megegyezéssel megszüntették jogviszonyukat, mert más munkahelyet kívántak
létesíteni. Ennek eredményeképpen új munkatársakat kerestünk. Szerencsére minden helyre
sikerült felvenni megfelelő szakembert.
A szociális tűzifát pedig folyamatosan hordták kifele a rendeletben szabályozott feltételeknek
megfelelő kérelmet beadott ügyfeleknek.
Február 5-én Rendkívüli képviselő-testületi ülésén bíztuk meg Pállfy Viktor Lászlót a jegyzői
feladatok ellátásának helyettesítésével. Módosítottuk az SZMSZ-t, tárgyaltunk a
költségvetésről, de mivel a Megyei Államkincstár még nem küldött meg minden normatíváról
tájékoztatót ennek hiányában nem tudtuk elfogadni.
Február 11-én Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás társulási tanácsülésén
vettem részt. A 2014 évi költségvetést tárgyaltuk és fogadtuk el.
Ugyanezen a napon a Nyírségvíz Zrt. egy közös ebéddel eltöltött kötetlen beszélgetésre hívta
a környező polgármestereket Nagykállóba.
Február 12-én délelőtt 11-től Kreatívpont átadása történt a Művelődési házban, majd 12-től
Tacsi Erika „ Szerelmem Jordánia” című kiállítás megnyitóján voltam, majd 14-től a
Bentlakásos Idősek Otthona farsangi rendezvényén s 17.00 órától Dr. Simon Miklós
országgyűlési képviselő Úr és az Ópus team pályázat író cég vállalkozói fórumán voltam.
Február 13-án a Startmunkaprogram mezőgazdasági projektjét kellett átdolgozni és bevinni a
Munkaügyi központba. Ugyanezen a napon Nagykállóban dr. Rétvári Bence a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Védjük meg együtt a rezsicsökkentést”
című fórumán vettem részt.
Február 14-én a Munkaügyi központban voltam a pályázat egyeztetésével kapcsolatban.
Február 15-én Budapesten az Országos Polgárőr Egyesület közgyűlése tartott tájékoztatót az
ez évi lehetőségekről. Somogyi János megyei elnök úr meghívásának tettem eleget, aki már
ekkor tájékoztatott, hogy a Bököny PÖTE egy autóval lesz gazdagabb. Ő már tudja, hogy az
Országos Polgárőr Egyesület elnöke Bökönynek ajándékoz egy Skoda Oktávia
személygépjárművet. Ugyanezen a napon este az I. Görögkatolikus jótékonysági farsangi
bálon voltunk. Nagyon jól éreztük magunkat, díszvendégek is voltak a bálon. Mármint Dr.
Simon Miklós országgyűlési képviselő Úr, kedves felesége Dr Rizsák Ildikó, Birta Ferencné a
Klébensbert intézményfenntartó igazgató asszony és kedves párja Bírta Ferenc Úr.
Február 17-én az ESZA Munkatársa Szopkó Csaba Úr monitoring ellenőrzést végzett a
TÁMOP 5.1.3 Mélyszegénységben élők felzárkóztatása pályázattal kapcsolatban. A
jegyzőkönyvben rögzítettek szerint mindent rendben talált.
Február 20-án a Startmunkaprogram téli programját kellett átdolgozni és beküldeni a
munkaügyi központba. Ugyanezen a napon a Kormányhivataltól ellenőrizték a Bentlakásos
Idősek Otthona szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítását. Az ellenőrzésen én személyesen is
jelen voltam. Nagyon korrekt és szakmai segítséget nyújtó vizsgálat volt. Kisebb szakmai
hiányosságok kerültek szóban megállapításra, ami a jegyzőkönyv kézhezvételétől számítva 30
napon belül pótolható. Elmarasztalás nem volt.
Február 24-én a március 1-én kezdő közmunkások névsorát állítottuk össze.
Február 27-én a Megyei Államkincstár ellenőrizte a Bentlakásos Idősek Otthona 2013. évi
normatíva felhasználását. Ezen az ellenőrzésen is én magam is részt vettem. Egy kicsit
elgondolkodtatta az ellenőröket is a helyzet, mivel ez az intézmény 2013. július 01. napjától
került az önkormányzat gazdálkodásába. Tudva levő, hogy annak előtte a Dél-Nyírségi
Kistérségi Társulás keretében működött. Itt teljes körű normatíva ellenőrzés volt. A

megállapításokat még az ellenőrök nem írták le, mert egy-két dologban ők is a vezetőik,
munkatársaik segítségét fogják kérni. Ugyanis furcsállották, hogy itt csak 4 havi bér van
lekönyvelve. Tudniillik mikor átvettük júliusban az intézményt akkor ők követeltek az
önkormányzattól közel 9.000.000 Ft-ot többféle jogcímen. Viszont a tartozást alátámasztó
dokumentumokat a mai napig teljeskörűen nem kaptuk meg. Az ellenőrök elmondása szerint,
mi ott minden egyes bevétel és kiadást érintően teljeskörű betekintéssel élhettünk volna, amit
a társulás elnöke nem tett lehetővé. Ennek a vizsgálatnak az eredményéről még nem kaptunk
jegyzőkönyvet. Kíváncsian várom és annak megfelelően még körültekintőbben fogunk tudni
gazdálkodni az intézményben. Sajnos gyakorlati tapasztalatunk az intézmény működésével ez
előbb említettek miatt nem volt, ezért annyira spórolt az intézményvezető, hogy valószínű
megtakarítás következett be. S a feladatfinanszírozás fontos eleme, a naprakész könyvelés,
hogy lássa az intézményvezető, hogy a kapott normatívából körültekintően hogyan tud
gazdálkodni hónapokra lebontva. Ez a félév tanuló időszak volt az intézményvezető és a
pénzügyes kollegák esetében is. S ez a fajta finanszírozás azt eredményezi, ha nem költjük el
a pénzt / normatívát/ akkor azt az állam visszakéri.
Február 28-án a Megyei Államkincstárba voltam pályázathoz szükséges iratokért, majd 14-től
az iskola és a Sorsvezető Iroda által közösen megrendezett farsangon vettem részt.
Március 1-én Nyírgelsén a Tranzit Food Kft. új egységének átadásán, valamint Nyírbogáton
voltam, ahol Orbán Viktor Magyarország miniszter elnöke meglátogatta és személyesen
beszélgetett a FIDESZ aktivistákkal.
Március 3-án Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott Úr kérte, hogy fáradjak be a
Kormányhivatalba. Dr. Teschmayer Gábor, Dr. Lakatos Szabolcs és kormánymegbízott úr a
jegyzői feladatokról kérdezett. Hogy ki látja el, mikor és milyen formában. Elmondtam, hogy
a képviselő-testület megbízásából az SZMSZ-ben szabályozottan és a kormányhivatallal
egyeztetve Pálffy Viktor László látja el Dr. Gulyás József kinevezett jegyző urunk tartós
távolléte idejére. Mire ők azt mondták, hogy ez csak 6 hónapig lehetséges, s ez a 6 hónap
március 1-vel lejárt, mert csak addig lehet a polgármesternek kompetenciája. Ezt követően a
kormánymegbízott nevezhet ki jegyzőt és élni is kíván kormánymegbízott úr ezen törvény
adta lehetőségével. Ezt követően kérdeztem, hogy mit tehetek? Mire ők 7 jegyző nevét
felsorolták és ebből választhattam. Így van most jelen Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző
asszony.
Március 4-én a Budapesti Készenléti Rendőrségen adták át a Bököny PÖTE részére a Skoda
Oktávia személygépjárművet. Nagyon jóleső érzés volt, hiszen 30 autóból egyet Bököny
kapott. Ugyanezen a napon kezdték kimérni a szennyvíztisztító telep felé vezető utat, amin
egy fasor található. Ez a fasor kimérést követően derült ki, hogy az önkormányzati út részét
képezi, ami azt jelenti, hogy önkormányzat tulajdona. Míg Pesten voltam a Kivitelező el
kezdte kivágni a mérés után a fát, ami az útba esett amire Piskolczi Géza képviselő úr
magatartásával a többi földtulajdonost is arra buzdított, hogy a levágott fát mindenki vigye
haza. Felhívom a figyelmét a T. képviselő-testület tagjainak, hogy ez az önkormányzati
vagyon hűtlen kezelésének minősül. S ezt én nem támogatom, hiszen esküt tettem, hogy
törvényesen fogom vezetni az önkormányzatot. S én az eskümhöz híven nem
engedélyezhetem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező fasorról kitermelt fát
térítésmentesen a földtulajdonosoknak adjuk. Ez az eskü mindenkit köt. De ebben kérem
jegyző asszony segítségét, hogy erősítsen meg.

Hozzászólások:
Piskolczi Géza képviselő: Kifogásolta, hogy az agrárgyűlést egy kis helyiségbe hívták össze,
holott 300 termelőt érintett. Egy 20 fős helyiségbe voltak. Nem voltak a termelők kiértesítve.

Van-e tudomása a hivatalnak hogy valaki bio trágyát szór ki és az egész faluban, érezni a
bűzt? Az egészségházról leszedett cserépnek mi lett a sorsa?
Elmondta, hogy a Polgármester Asszony osztotta a lejárt szavatossági idejű tejszeletet, de ő
ezért senkit nem jelentett fel. A megtermelt burgonyát betárolták az óvoda pincéjébe, és ott
megrohadt, semmi hasznát nem vették.
Már több alkalommal kérte az idősek otthonában a térítési díj emelését, mert luxus hogy ilyen
alacsony díj mellett veszik igénybe az ott lakók az intézményt.
Kéri a kiosztott szaloncukor, szociális tűzifa és élelmiszer adomány listáját. A szociális
bizottság nem volt bevonva a döntésbe.
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Válaszában elmondta, hogy az agrárgyűlés összehívása
nem tartozik rá. Ami az önkormányzat feladata volt, megtette, megjelent a honlapon, ki lett
plakátolva az intézményeknél. Ő nem tudhatja, hogy hány őstermelő van a településen. Ezt
alátámasztotta a megyei előadó is.
A térítési díjak emelésénél körültekintően kell eljárni, a normatív hozzájárulást nem lehet
figyelmen kívül hagyni.
A tűzifa kiosztást megpróbálták körültekintően megoldani. Sajnos nem adtak annyi fát, hogy
minden családhoz jusson. 259 m3 volt, amit kérelemre osztottak ki.
Marozsán Miklós pénzügyi előadó: Javaslata, hogy várni kell a térítési díj emeléssel, mert
múlt évben félévkor került át az intézmény az önkormányzathoz, az egy évet meg kellene
várni, akkorra lehet látni tiszta képet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2014. (III. 5.) számú
határozata
Polgármester tájékoztatójáról
A Képviselő-testület
a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról elfogadta.

3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
(Írásos előterjesztés 2. sz. mellékletben)
Taskó Miklós Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság részletesen megtárgyalta a
költségvetési rendelet tervezetét, kisebb módosításokat javasolt. Összességében elfogadásra
javasolta a képviselő-testület felé.
Piskolczi Géza képviselő: Nem tudja elfogadni a rendelet tervezetet, mert késő kapta meg, és
ilyen kevés idő alatt nem lehet áttanulmányozni.

Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző: Megváltoztak a költségvetés készítésére vonatkozó
szabályok, bonyolultabb összeállítani, mint a korábbi években. Teljes kész könyvelés után
lehet kidolgozni, de a bizottság tüzetesen megtárgyalta.
Papp Csaba Ügyrendi Bizottság Elnöke: Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a
költségvetési rendelet tervezetet. Egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a bizottság.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2014. (III.05.) számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi
bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést1 a 2014. évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
632.529 E Ft Költségvetési bevétellel
632.529 E Ft Költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
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Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálót foglalkoztat az önkormányzat.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület elrendeli az
Önkormányzati fejezeti tartalék kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges
igénybejelentést.
.(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében
a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az
éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-.9.4., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat2.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 3.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig4 az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2000 EFt összeghatárig - mely
esetenként a 500EFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb
esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton
belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
2 Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
3 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
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(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Gyarmat-Tax Kft. külső vállalkozó
útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző
köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2014. 03. 06. lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2/2013. (II.14) számú
rendelet és az ezt módosító 13/2013. (IX.27.), számú rendelet.

4./ A Bököny NP Kft. beszámolója a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról
(Írásos előterjesztés 3. sz. mellékletben)
Taskó Miklós Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta a Nonprofit Kft.
tájékoztatóját a támogatások felhasználásáról, elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Nonprofit Kft. támogatása felhasználásáról
A Képviselő- testület
a Bököny Településgazdálkodási Gazdasági
Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.
tájékoztatóját a 2013. évben kapott támogatás
felhasználásáról elfogadja.
5./ A PÖTE beszámolója a 2013. évben kapott támogatás felhasználásáról.
(Írásos előterjesztés 4.sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a PÖTE tájékoztatóját,
amelyben részletesen elszámoltak a múlt évi támogatásról. A Bizottság elfogadásra javasolta
a tájékoztatót.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014. (III. 5.) számú
határozata
a PÖTE támogatás felhasználásáról
A Képviselő-testület
a PÖTE tájékoztatóját a 2013. évben kapott
támogatás felhasználásáról elfogadta.

6./ Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről, a 2013. évben kapott
támogatások felhasználásáról.
(Írásos előterjesztés 5. sz. mellékletben)

Taskó Miklós bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a SE tájékoztatását
a 2013. évi tevékenységükről és a kapott támogatás felhasználásáról. Elfogadásra javasolta a
képviselő-testület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester: elmondta, hogy az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális-,
és Sport Bizottság is tárgyalta a SE. Tájékoztatóját, elfogadásra javasolta.
Piskolczi Géza képviselő: Kevésnek tartja a tervezett támogatást a sportegyesületnek.
Javasolta a támogatás emelését.
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Támogatókat kell szerezni. Lehetőség van pályázni, amit
ki kell használni.
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző: Fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozókkal, hogy az
adójuk 1 %-át a SE-nek ajánlják fel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Sportegyesület támogatásának elszámolásáról
A Képviselő-testület
a Bökönyi Sportegyesület tevékenységéről,
a 2013.évben kapott támogatásokról adott
tájékoztatást elfogadta.

7./ Beszámoló a Bökönyi Diáksport Egyesület tevékenységéről, a 2013. évben
kapott támogatások tükrében.
(Írásos előerjesztés 6. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A DSK elnöke
megköszönte a támogatást. A bizottság javaslata, hogy más sportággal is kellene próbálkozni.
A bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta a DSE tájékoztatóját.
Gyalogné Lovas Irén: Az Eü. Oktatási és Sportbizottság szintén tárgyalta a DSE.
tevékenységéről szóló tájékoztatót, amelyet elfogadásra javasolt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2014. (III. 5.) számú
határozata
a DSE. támogatásáról
A Képviselő-testület
A Bökönyi Diáksport Egyesület tevékenységéről, a 2013. évben kapott támogatásokról
szóló tájékoztatást elfogadta.
8./ Bököny Község Viziközmű Társulás 2013. évi támogatásának megtárgyalása, a
támogatási szerződés alapján.
Taskó Miklós bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, egyhangú
szavazattal elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Bökönyi Viziközmű Társulás tájékoztatójáról
A Képviselő-testület
a Bököny Községi Viziközmű Társulás 2013.
évi támogatás felhasználásáról adott tájékoztatóját elfogadta. 2014. évi támogatás összegét
működési költség felhasználására 300.000 ft.
összegben állapítja meg.
9./ Bököny Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2013. évben kapott
támogatás felhasználásáról.
(Írásos előterjesztés 7. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Közérdekű
Vagyonvédelmi Őrség beszámolóját a támogatás felhasználásáról. Elfogadásra javasolta a
bizottság a tájékoztatót.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség tájékoztatásáról
A Képviselő-testület
a Bökönyi Közérdekű Vagyonvédelmi Őrség
beszámolóját a 2013. évben kapott támogatások felhasználásáról elfogadta.
10./ A Bökönyi Nonprofit Kft. 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
kérelem alapján.
(Írásos előterjesztés 8. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a Nonprofit Kft. támogatási
kérelmét. Ez nem lehet vita tárgya, mivel az önkormányzat szervezete, támogatni kell.
Elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé.
Piskolczi Géza képviselő: A Kft. gépei nem dolgoznak. Itt lenne a lehetőség most a szennyvíz
beruházásnál.
Marozsán Mihály képviselő: Úgy tudja sok a „főnök” a Kft-nél, csak a munka nem halad.
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Felhívta a Kft.
munkalehetőségre. A házi bekötéssel is lehetne foglalkozni.

vezetőjének

figyelmét

a

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
14/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Nonprofit Kft. 2014. évi támogatásáról
A Képviselő-testület
a Bökönyi Településgazdálkodási Gazdasági
Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.
2014. évi támogatási kérelmét elfogadta.
11./ A PÖTE 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási kérelem alapján.
(Írásos előterjesztés 9. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottsági elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a PÖTE 2014.évre
vonatkozó kérelmét, elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2014. (III. 5.) számú
határozata
a PÖTE. 2014. évi támogatásáról
A Képviselő-testület
A PÖTE. 2014. évi támogatására
vonatkozó kérelmét elfogadta.
12./ A Bököny Sport Egyesület 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
kérelme alapján.
(Írásos előterjesztés 10. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal javasolta
elfogadásra az SE. támogatási kérelmét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport
Bizottság is tárgyalta az SE. kérelmét, szintén elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
16/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Bökönyi Sport Egyesület támogatásáról.
A Képviselő-testület
a Bökönyi Sport Egyesület 2014. évi
támogatási kérelmét elfogadta.
13./ A Bökönyi Diáksport Egyesület 2014. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási kérelme alapján.
(Írásos előterjesztés 11. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a DSE. támogatási kérelmét.
Nem sok ez a támogatási összeg a szükségleteikhez képest. Sok versenyen vesznek részt,
több a kiadásuk. A bizottság elfogadásra javasolta a támogatási kérelmüket.

Gyalogné Lovas Irén polgármester: Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport
Bizottság is tárgyalta a napirendet, szintén elfogadásra javasolták a képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
17/2014. (III. 5.) számú
határozata
A Bököny Diáksport Egyesület 2014. évi támogatásáról.
A Képviselő-testület
a Bököny Diáksport Egyesület 2014. évi
támogatási kérelmét elfogadta.
14./ A Nagykállói Rendőrőrs 2014. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
kérelme alapján.
(Írásos előterjesztés 12. sz. mellékletben)
Taskó Miklós bizottsági elnök: A Nagykállói Rendőrőrs kérelmet nyújtott be 2014. évi
támogatásra, melyet üzemanyagra kívánnak felhasználni. A Pénzügyi Bizottság 200 ezer ft.
összegű támogatást javasolt. 2013. évben nem kértek támogatást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
18/2014. (III. 5.) számú
határozata
A Nagykállói Rendőrőrs támogatásáról.
A Képviselő-testület
a Nagykállói Rendőrség kérelmére 2014.
évben 200.000 ft. támogatást biztosít.
15./ Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása.
Papp Csaba bizottsági elnök: Az Ügyrendi Bizottság javaslatot tett a közmeghallgatás
időpontjára, 2014. április 25-én 17. órára.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2014. (III. 5.) számú
határozata
a közmeghallgatás megtartásáról
A Képviselő-testület
2014. április 25-én délután 17 órakor
közmeghallgatást tart.
Helye: Művelődési ház színház terme
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásáról
2. Tájékoztató a szennyvíz beruházásról
3. Egyebek
16./ Intézkedések az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014. (II. 19.) BM. rendelet alapján.
Gyalogné Lovas Irén polgármester: A 10/2014. (II.19.) BM. rendelet alapján azok az
önkormányzatok, akik az adósságkonszolidációban nem vettek részt, - nem volt adósságuklehetőség van pályázat benyújtására. A támogatás önkormányzati tulajdont érintő, építéssel és
eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására használható fel. Bököny
önkormányzat esetében 112 millió ft. a megpályázható összeg. A pályázat benyújtásának
határideje március 7.
Taskó Miklós: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. A bizottság egyhangú javaslata,
hogy a támogatást a bentlakásos idősek otthona bővítésére kell felhasználni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2014. (III. 5.) számú
határozata
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
támogatásáról.
Bököny Község Önkormányzata
A 2013. évi CCXXX. Törvény 3. sz.
melléklet 10. pontja alapján a vissza nem
térítendő támogatásra igényt nyújt be.
A benyújtandó támogatási igény nagysága
112.000.000 ft.

A megítélt támogatásból a 10/2014.(II.19.)
BM. rendelet 2. §.dd. pontjában szereplő
szociális feladatellátást szolgáló Bökönyi
Bentlakásos Idősek Otthona bővítését (tetőtér
beépítését) kívánja megvalósítani.

17./ Tájékoztató a Művelődési ház 2013. évi szakmai tevékenységéről
(Írásos előterjesztés 13. sz. mellékletben)
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Az Egészségügy-,Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé a művelődési ház 2013.
évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Művelődési ház 2013. évi szakmai tevékenységéről
A Képviselő-testület
a Művelődési ház 2013. évi szakmai
tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadta.
18./ Döntés a Művelődési ház 2014. évi beiskolázási és továbbképzési tervéről
(Írásos előterjesztés 14.sz. mellékletben)
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport
Bizottság tárgyalta a napirendet, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta.
A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
22/2014. (III. 5.) számú
határozata
a Művelődési ház 2014. évi beiskolázási és továbbképzési tervéről
A Képviselő-testület
a Művelődési ház 2014. évi beiskolázási és
továbbképzési tervét elfogadta.

19./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési
határozat tervezetének megtárgyalása.
(Írásos előterjesztés 15. sz. mellékletben)
Gyalogné Lovas Irén polgármester: A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás 2014. évi költségvetési határozat tervezetét a helyi önkormányzat képviselőtestületének véleményezni kell. Elfogadásra javasolta a képviselő testület felé.
A Képviselő-testület vita és hozzászólás nélkül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
23/2014. (III. 5.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás 2014. évi költségvetési
határozat tervezetét tudomásul vette, azt
elfogadta.

20./ E g y e b e k:
a./ Önkormányzati tulajdonú területen fakitermelés
Gyalogné Lovas Irén polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
szennyvíztisztító telephez vezető út már korábban átadásra került a kivitelezőnek. Két nappal
ezelőtt a kivitelező a kitűzésnek megfelelően kezdte meg az ott lévő fasor kitermelését. Eddig
a fa a földtulajdonosoké volt, most a kitűzéskor bekerült az útba, ami az önkormányzat
tulajdona. Emiatt a földtulajdonosok ellehetetlenítették a munkát. Amikor értesült az esetről
leállíttatta a fa kitermelését. Igaz, hogy a fát sajátjának tudja a tulajdonos, de jelenleg mégis
az önkormányzat tulajdona, és ezért mint önkormányzati vagyonnal felelőséggel tartozik a
polgármester és a képviselő-testület is. Nem szeretne abba a hibába esni, hogy később
felelősségre vonják a közvagyon hűtlen kezelése miatt. Kéri a Képviselőket, hogy döntsenek
az ügyben.
Taskó Miklós képviselő: Saját maga is érintett az ügyben. Az a legnagyobb gond, hogy senki
nem lett értesítve sem a kitűzésről, sem a fa kitermeléséről. Amelyik tulajdonos éppen ott volt
a helyszínen, elvitte a fát, a többit a Kft. telepére beszállították. Oda kell adni a fát a
tulajdonosoknak.
Piskolczi Géza képviselő: Ő is elszállított 100-120 kg. fát a sajátjából és a Polgármester
Asszony kihívta a rendőrséget. Jogosan viheti mindenki a fát, mert azt nem az önkormányzat
ültette, nem gondozta, nincs joga elvinni.

Dr. Papp László bizottsági tag: Időközben érkezett meg az ülésre. Javaslata az üggyel
kapcsolatban, hogy kötni kell a tulajdonosokkal egy megállapodást, hogy az önkormányzat
nem tud a fáért kártérítést fizetni, ezért annak fejében megkapják a fát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETEŰ
24/2014. (III. 5.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a szennyvíztelepre vezető út mentén lévő fasor
ügyét megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az út kimérése folytán beigazolódott, hogy a
fasor az önkormányzat tulajdona. A földtulajdonosok mai napig ápolásként felmerült költségét
nincs módjában a testületnek megtéríteni, ezért
ellentételezésként a föld végéből letermelt fát a
tulajdonosoknak átadja.
A testület megbízza a polgármestert a megállapodások megkötésével.

b./ Az Országgyűlési képviselők 2014. évi választásának Szavazat Számláló Bizottság
tagjainak jóváhagyásáról.
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző: A 139/2013. (XII.11.) számú határozatban a képviselőtestület elfogadta a Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság tagjait. Nem a
képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kellene módosítani a határozatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2014. (III.5.) számú
határozata
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
tagjainak megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 139/2013. (XII.11.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. Törvény 24.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2014-2018. évi

választási ciklusra, a választások lebonyolításánál közreműködő Szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választja meg:
001.számú szavazatkör: Egészségügyi Központ-Kossuth u. 8.
Tagjai:
Vilmánszki László Mihály Bököny, Kossuth u. 30.
Sarkadi Tibor Mihályné
Bököny, Váci M. u. 14.
Bodnár Ibolya
Bököny, Debreceni u. 17.
Póttagjai:

Ács Jánosné
Kálucz Sándorné
Pallai Erika
Bodnár Zoltán

Bököny, Debreceni u. 87.
Bököny, Kossuth u. 40.
Bököny, Zrínyi M. u. 31.
Bököny, Makarenkó u. 10/A.

002.számú szavazatkör: Családsegítő Szolgálat-Kossuth u. 12.
Tagjai:
Dán Jánosné
Bököny, Dózsa Gy. u. 7.
Szabó János
Bököny, Kossuth u. 95.
Boros Istvánné
Bököny, Debreceni u. 17.
Póttagjai:

Dalanics János
Molnár Lászlóné

Bököny, József A. u. 59.
Bököny, Kossuth u. 138.

003. számú szavazatkör: Óvoda-Óvoda köz 4.
Tagjai:
Kálucz Sándor
Bököny, Kossuth u. 40.
Boros István
Bököny, Debreceni u. 17.
Bököny, József A. u. 12.
Törő István
Póttagjai:

Dalanics László
Szabó Péter

Bököny, Debreceni u. 8.
Bököny, Kossuth u. 95.

004. számú szavazatkör: Barota Mihály Általános Iskola-József A. u. 2.
Tagjai:
Papp Lászlóné
Bököny, Sallai u. 4.
Nemes Jánosné
Bököny, Dózsa Gy. u. 29.
Szabolcsi János
Bököny, Dózsa Gy. u. 52.
Póttagjai:

ifj. Ugari Csaba
Lakatosné Báji Edina

Bököny, Zrínyi M. u. 24.
Geszteréd, Mátyás u. 7.

Több napirend nem volt, Polgármester Asszony az ülést bezárta.

Kmft.
Gyalogné Lovas Irén
Polgármester

Pisákné Páll Ilona
Címzetes főjegyző

Taskó Miklós

Papp Csaba
jegyzőkönyv hitelesítők

