Bököny Község Képviselő-testülete
2012. november 19-i rendkívüli üléséről
588-24/2012.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (131-142/2012.)

TÁRGYSOROZAT
1) A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
2) Villamos energia szerződés és árajánlatok megtárgyalása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
3) Döntés a Piactér rekonstrukciójának pályázatáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
4) Döntés az Park rekonstrukciójának pályázatáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) Szándéknyilatkozat a Feladatellátási- és finanszírozási megállapodás a szociális területen
Közös megegyezéssel történő megszüntetésére /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
6) Szándéknyilatkozat a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodás kiválásából/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
7) Döntés az Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola és Bentlakásos Idősek Otthona
Konyhájának összevonásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság

8) Tájékoztató a Díszvilágítási pályázatról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
9) Tájékoztató a Nyír-Flop Kft. és Bököny Község Önkormányzat Hulladékgazdálkodási
szerződéséről /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
10) Tájékoztató a munkaügyi központ bio– és megújuló energia (kazán program) pályázatról
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 19. napján 16:00
órakor megkezdett rendkívüli üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Dr. Papp László
Szűcsné Fekete Irén
Nagy Sándor

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
Bököny Nonprofit Kft ügyvezető

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Taskó Miklós és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról.
2) Villamos energia szerződés és árajánlatok megtárgyalása
3) Döntés a Piactér és a Park rekonstrukciójának pályázatáról
4) Szándéknyilatkozat a Feladatellátási és finanszírozási megállapodás a szociális területen Közös
megegyezéssel történő megszüntetésére
5) Szándéknyilatkozat a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás kiválásából
6) Döntés az Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola és Bentlakásos Idősek Otthona
Konyhájának összevonásáról
7) Tájékoztató a Díszvilágítási pályázatról
8) Tájékoztató a Nyír-Flop Kft. és Bököny Község Önkormányzat Hulladékgazdálkodási
szerződéséről
9) Tájékoztató a munkaügyi központ bio– és megújuló energia (kazán program) pályázatról
10) Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek
tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos megállapodás
jóváhagyásáról.
2) Villamos energia szerződés és árajánlatok megtárgyalása
3) Döntés a Piactér és a Park rekonstrukciójának pályázatáról
4) Szándéknyilatkozat a Feladatellátási- és finanszírozási
megállapodás a szociális területen Közös megegyezéssel
történő megszüntetésére
5) Szándéknyilatkozat a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás kiválásából
6) Döntés az Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola és
Bentlakásos Idősek Otthona
Konyhájának összevonásáról
7) Tájékoztató a Díszvilágítási pályázatról
8) Tájékoztató a Nyír-Flop Kft. és Bököny Község
Önkormányzat Hulladékgazdálkodási szerződéséről
9) Tájékoztató a munkaügyi központ bio– és megújuló energia
(kazán program) pályázatról
10) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
A Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény – a továbbiakban Vksztv – 9.§ / 1 /
pontja alapján a települési önkormányzatot illetik meg az ellátásért felelős jogai és terhelik annak
kötelezettségei a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó
rendszerre nézve. Az önkormányzat illetékességi területén olyan, a csatolt adatlapon részletezett
vízközmű rendszer működik, amely a Vksztv.) 2. §. 23. d.) pontja szerint képes biztosítani a
szolgáltatás műszaki feltételeit.
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A Nyírségvíz által elküldött megállapodást megvizsgáltuk, és az eredeti szerződéstől eltérő
rendelkezéseket a megállapodásban kiemelve, jól megkülönböztetve tüntettük fel. A megállapodás 6.
és 7. pontjába a kiemelt rész kihagyását javasolom.
A megállapodás végén pedig :
„Felek a jelen megállapodást rendes felmondással nem mondhatják fel, de azt közös megegyezéssel bármikor
módosíthatják. A jelen szerződés valamennyi módosítását és kiegészítését írásos formában kell rögzíteni.”,
ezen passzus helyett az alábbi részt javasolom a megállapodásba szerepeltetni:
„Felek a jelen megállapodást – a Ptk. idevonatkozó rendelkezései szerint - rendes felmondással
felmondhatják, valamint azt közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A jelen szerződés valamennyi
módosítását és kiegészítését írásos formában kell rögzíteni.”
Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki ezen
módosítással elfogadja a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával
kapcsolatos megállapodást!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
1./ az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonába kerülő
ivóvíz közművek tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos
teendőkkel, a tulajdonjog gyakorlásával, a közművek további
üzemeltetésével, valamint a felek között létrehozandó
szerződéses kapcsolatrendszerrel összefüggő kérdéskörök
előzetes rendezéséről szóló, a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és
Térsége Víz- és Csatornamű Zrt-vel (székhely: 4401
Nyíregyháza, Tó u. 5. képviseli: Móricz István vezérigazgató)
kötendő megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.
2./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Napirendi pont:
Villamos energia szerződés- és árajánlatok megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az E.On Zrt. ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testület
felé!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is az E.ON Zrt. ajánlatát javasolja
elfogadásra a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az E.ON Zrt. árajánlatát!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Villamos energia szerződés- és árajánlatok megtárgyalása
A Képviselő-testület
Elfogadja az E.ON Zrt. árajánlatát és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont:
Döntés az Piactér és a Park rekonstrukciójának pályázatairól
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Leader-program keretében pályázati lehetőségünk van a Piactér és a Park rekonstrukciójára.
Elkészítettük a tervet, költségvetést készítünk rá, 5 mFt + ÁFA összegben nyújtanánk be a
pályázatot.
A Piac területét szebbé, tetszetősebbé tennénk az árusok és a vásárlók számára is. Nemcsak
árusításra, hanem közösségi térként is használnánk falunapok alkalmával. Úgy gondolom, hogy nem
szabad kihagynunk egy ilyen lehetőséget.
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A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a pályázatok benyújtását!
Papp Csaba képviselő:
A Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
támogatásra javasolja a pályázatok benyújtását!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást!
Piskolczi Géza képviselő:
A Leader-programban 25 mFt + ÁFA összegig lehet piactér megvalósításáig pályázni. Miért
pályáztunk ilyen kevés összegre?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Képviselő úr tudja a legjobban - hiszen volt már polgármester, hogy a polgármesterek között
egyöntetű megállapodás született, amely alapján csak ennyire pályázhatunk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
134/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Döntés az Piactér és a Park rekonstrukciójának pályázatairól
A Képviselő-testület
1./ döntött arról, hogy az Európai Meződadasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, park rekonstrukciójára (Bököny Kossuth u.
158/1 hrsz.-ú) és a piactér rekonstrukciójára (Bököny, 269/1
hrsz.-ú) igénybe vehető támogatásra pályázatot nyújt be.
A pályázat felújítás nettó összes
elszámolható költsége:
EMVA támogatás:
saját erő:
Áfa összege:
Összes saját erő:

10.893.742.10.000.000.893.742.2.941.310.3.835.052.-

Bököny Község Önkormányzata, a pályázat összes saját forrását a
2013. évi költségvetéséből finanszírozza.
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2./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester
4. Napirendi pont:
Tájékoztató a Munkaügyi Központ bio– és megújuló energia (kazán program) pályázatról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Munkaügyi Központ írta ki ezt a pályázatot, bruttó 6 mFt összegben lehetett pályázni a kazánra,
illetve 2 fő egyéves foglalkoztatásának bérére, amely 2.508 eFt (szakmunkásbér). Az óvodánál két 50
kW-os gázkazán működik, itt egy rendszerre kötnénk rá a pályázatban szereplő kazánt. 100%-os
támogatottságú pályázat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a pályázat benyújtását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a munkaügyi központ bio– és megújuló energia
(kazán program) pályázatról
A Képviselő-testület
Támogatja a Munkaügyi Központ által meghirdetett
bio- és megújuló energia (kazán program) pályázat
benyújtását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.

5. Napirendi pont:
Szándéknyilatkozat a Feladatellátási- és finanszírozási megállapodás a szociális területen
Közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja a szándéknyilatkozat aláírását!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is támogatja! Így, január 1-jétől önállóan
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működő szervezetegység lennénk, és mivel intézményegység vagyunk, így megbízott vezetőként
dolgozna Csonka Tamás Pálné.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást!
Piskolczi Géza képviselő:
Úgy gondolom, hogy mivel a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás június 30-ig működik,
addig nem kellene kiválnunk, hiszen elesnénk a 30%-os állami normatívától.
Papp Csaba képviselő:
Január 1-jétől nem kapják már a 30%-os állami normatív hozzájárulást. Miért fizetnénk tovább január
1-jétől a Társulás finanszírozását? Csak pluszköltséget jelentene az Önkormányzatnak.
Dr. Gulyás József jegyző:
Június 30-i határidővel kell dönteniük az önkormányzatoknak arról, hogy kiválnak vagy
bennmaradnak-e a társulásban. Döntési kötelezettsége van minden önkormányzatnak.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs több hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
támogatja a Feladatellátási- és finanszírozási megállapodás a szociális területen Közös megegyezéssel
történő megszüntetésére történő szándéknyilatkozat aláírását!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Szándéknyilatkozat a Feladatellátási és finanszírozási megállapodás a szociális területen
Közös megegyezéssel történő megszüntetésére
A Képviselő-testület
1./szándéknyilatkozatot ad arról, hogy a feladatellátási és
finanszírozási megállapodást a szociális területén a I.
rendelkezés 8 pontja alapján közös megegyezéssel 2013.
január 1. napjával kívánja megszüntetni és önállóan
működő költségvetési szervet kíván létrehozni.
2./ felhatalmazza a polgármestert a kiválásról szóló
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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6. Napirendi pont:
Szándéknyilatkozat a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás kiválásából.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatásra javasolja a Társulásból való kiválást július 1-jétől.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is támogatásra javasolja a Társulásból való
kiválást 2013. július 1-jével.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
támogatja a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
kiválásáról szóló szándéknyilatkozat aláírását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Szándéknyilatkozat a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás kiválásából
A Képviselő-testület
1./szándéknyilatkozatot ad arról, hogy az Dél-Nyírségi
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásából 2013. június 31. napjával kiválik.
2./ felhatalmazza a polgármestert a kiválásról szóló
megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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7. Napirendi pont:
Döntés az Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola és Bentlakásos Idősek Otthona
Konyhájának összevonásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság,
illetve az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottság
elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, a szándékot mindenképp támogatja, a feltételek
pedig majd realizálódnak.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is hasonlóképp döntött, a végső döntés
persze függ majd a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásból január 1-jével történő kiválásától is.
Piskolczi Géza képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és nem
javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé. Kételyek merültek fel a bizottságban, mivel a két
konyha kiválásával kapcsolatban nem állnak még rendelkezésünkre számszaki adatok.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást!
Dr. Papp László bizottsági tag:
Nyilvánvaló, hogy a két konyha összevonása csak azután következik be, ha az Önkormányzat kiválik
a Társulásból. Itt még csak egy szándéknyilatkozatról van szó.
Dr. Gulyás József jegyző:
Utánajártam, bejelentési kötelezettségünk van az Élelmiszerbiztonsági- és Állategészségügyi
Igazgatóság felé. Dr. Háda Béla igazgató úr elmondta, hogy a tálalókonyhát engedélyezni fogják, mert
egy működő konyhából átalakuló tálalókonyhának meg kell felelni az iskola konyhájának. Az iskola
konyhája lenne a főzőkonyha, a Bentlakásos Idősek Otthona konyhája pedig a tálalókonyha.
Természetesen, a Bentlakásos Idősek Otthona lakóinak hétvégén is olyan ételeket kapnának, mint
hétközben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a Bökönyi Barota
Mihály Általános Iskola és Bentlakásos Idősek Otthona Konyhájának összevonásáról szóló
szándéknyilatkozat aláírását!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Szándéknyilatkozat a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola és a
Bentlakásos Idősek Otthona Konyhájának összevonásáról
A Képviselő-testület
1./ szándéknyilatkozatot ad arról, hogy a Bökönyi Barota
Mihály Általános Iskola és a Bentlakásos Idősek Otthona
konyháját összevonja.
2./az 1./ pontban meghatározott összevonást a feladatellátási és
finanszírozási megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetésétől, a Bököny Község Önkormányzat által a
Bentlakásos Idősek Otthona önállóan működő költségvetési
szerv létrehozásától teszi függővé.
3./felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az összevonással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

8. Napirendi pont:
Tájékoztató a Díszvilágítási pályázatról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Ugyanazzal a céggel, a Blachere Illumination Kft-vel vettem fel a kapcsolatot, mint az elmúlt évben.
588 eFt. értékű lenne 12 db dísz, amelyeket a József A. és a Debreceni utcán helyeznénk el; 39 eFt-ba
kerül egy motívum, plusz 17 eFt szállítási költség. A Vodafone Zrt-tél 400 eFt-ot kaptunk
kártalanítási díjat kaptunk, így csak 180 eFt-tal kell kiegészítenünk saját költségvetésből a díszek
összegét. Úgy gondolom, hogy ezzel a lakosság ünnepre való érzete, hangolódása nőne, szeretném,
ha támogatná ezt a Képviselő-testület.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a díszvilágítási
pályázatról szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a Díszvilágítási pályázatról.
A Képviselő-testület
Elfogadja a díszvilágítási pályázatról szóló tájékoztatót.

9. Napirendi pont:
Tájékoztató a Nyír-Flop Kft. és Bököny Község Önkormányzat Hulladékgazdálkodási
szerződéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta. Megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Az Önkormányzat tagja a Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulásnak, melyben kötelezettséget vállaltunk, hogy ha lejár a szerződésünk a NyírFlop Kft.-veé akkor a Társulás által megnevezett szolgáltatóval kell szerződést kötnünk. A
szerződésünk lejár 2012. november 30. így lépnünk kell és a polgármester Asszony által másolati
formában kiosztott közszolgáltatási szerződést, javasolja elfogadni a bizottság a folyamatos
szolgáltatás miatt.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, hasonlóan a
pénzügyi bizottsághoz javasolja elfogadni a közszolgáltatási szerződést.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönöm a tájékoztatást!
Dr. Gulyás József jegyző:
A mai nap folyamán kaptunk meg a közszolgáltatási szerződést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulástól, melyben polgármester asszonnyal módosításokat
javasolnánk:
a szerződésben a közszolgáltatási időtartamra 22 év helyett 10 évet,
a közszolgáltatás teljesítése évente kétszer díjtalan, viszont ezt is módosítanánk, miszerint
nem egy helyre kelljen összegyűjtenünk a lakossági hulladékot, hanem ugyanúgy szedje össze
a szolgáltató a lakosság kerítése elől, mint a kukákat.
A mi díjunk 215 + ÁFA a 80 literes, a 120 literes kuka pedig 265 Ft +ÁFA. Javasolni fogjuk a
80 literes kuka felvezetését a szerződésbe.
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Piskolczi Géza képviselő:
Mindenképp bele kell venni a szerződésbe a 80 literes kukákat is, hiszen sok az egyedül élők száma
Bökönyben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja …….
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a Nyír-Flop Kft. és Bököny Község Önkormányzat Hulladékgazdálkodási
szerződéséről.
A Képviselő-testület
1./ elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét
képező közszolgáltatási szerződést
2./ felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző
10. napirendi pont:
Egyebek
- Bököny Nonprofit Kft. kérelme
Gulyás József jegyző felolvassa a Bököny Nonprofit Kft. kérelmét, melyben iparűzési adó mentességet kér.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy ha iparűzési adót
kell fizetnie a Bököny Nonprofit Kft-nek, akkor az iparűzési adó összegét támogatásba adjuk a Kftnek, akik pedig befizetek iparűzési adó formájában befizetik az Önkormányzatnak!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Döntés a Bököny Nonprofit Kft. kérelméről
A Képviselő-testület
elfogadja a Bököny Nonprofit Kft. kérelmét,
és támogatja a kérelemben szereplő 880. 650.forint összeggel.

- TÁMOP 3.2.13-12/1. azonosítószámú pályázat
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Kulturális Intézményegység sikeresen pályázott és 21.836.520 Ft-ot nyert, melyet 6 együttműködő
intézmény részvételével, összesen 22 szakköri tevékenységre kívánják fordítani.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Amikor ez a pályázat megírásra került, Bobikné Sándor Erzsébettel kértünk egy rendkívüli testületi
ülést, ahol elmondtuk, hogy ugyan egy 100%-os pályázatról van szó, viszont az összeg 20%-át, mint
fordulótőkét kellene, hogy engedélyezzen a Képviselő-testület a pályázat végéig. A szakkörök
elindultak és az előlegből már be kellett szereznünk az eszközöket is. Ezt az előleget kellene a
Képviselő-testületnek engedélyeznie, amelyet már lehet, hogy januárban vissza tudunk fizetni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a TÁMOP 3.2.13-12/1.
azonosítószámú pályázathoz szükséges 20%-os előleg biztosítását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Döntés a TÁMOP 3.2.13-12/1. azonosítószámú pályázathoz
szükséges előlegről
A Képviselő-testület
elfogadja a TÁMOP 3.2.13-12/1. azonosítószámú
pályázathoz szükséges 2.500.000.- forint összeget ezzel
biztosítva a kifizetési kötelezettségek teljesítését.
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- Tanoda - pályázat
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Megkeresett bennünket egy civil szervezet, akik egy tanodát szeretnének működtetni Bökönyben 2
éven keresztül, ahol 40 hátrányos helyzetű tanulót matematikából, szövegértésből és angol nyelvből
felzárkóztatnának. A volt Ifitanya épülete ideális lenne a tanoda számára. A civil szervezet bérleti díjat
fizetne az Ifitanya használatáért, amelyből megtérülne egy esetleges felújítás.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a TÁMOP 3.2.13-12/1.
azonosítószámú pályázathoz szükséges 20%-os előleg biztosítását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2012. (XI.19.) önkormányzati
határozata
Döntés a Tanoda pályázatról
A Képviselő-testület
Támogatja a Tanoda pályázatot és a pályázat
lebonyolításához szükséges helyszínt, biztosítja.
- Beregi István - díszpolgári cím
Piskolczi Géza képviselő felolvassa Tálasné Szabó Erzsébet levelét, melyben azt javasolja a Képviselő-testület felé,
hogy Beregi Istvánnak Bököny Község díszpolgára címet adományozzon Advent első vasárnapján.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Elismerem és tisztelem Beregi István paróchus Bököny Községért tett munkáját, azt viszont nem
értem, hogy miért lett most ennyire fontos a díszpolgári cím adományozása.
Dr. Papp László bizottsági tag:
Az sem mellékes, hogy van egy hatályban lévő rendelete a Képviselő-testületnek, amely kimondja,
hogy minden évben május 31-ig lehet benyújtani a javaslatokat és a kitüntető címeket a Bökönyi
Fesztiválon adjuk át.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Papp Csaba

Taskó Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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