Bököny Község Képviselő-testülete
2009. november 27-én tartott rendes üléséről
132-46/2009.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (216-225/2009., 27/2009. R)
TÁRGYSOROZAT

1) Diczkó Nándorné bökönyi lakos kérelmének megtárgyalása
2) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a
közműves ivóvízellátás szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
3) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról
4) A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
5) Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulási Megállapodás, Alapító
Okirat és Közszolgáltatási Szerződések módosításírásának megtárgyalása, elfogadása
6) Döntés a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosításáról, megtárgyalásáról
7) Szabó Csabáné Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó
programban való részvétel iránti kérelme
8) Petrovics János Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó
programban való részvétel iránti kérelme
9) Egyebek
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Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat, Fekete Beáta
gazdasági előadót. A mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Dr. Horváth József és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Diczkó Nándorné bökönyi lakos kérelmének megtárgyalása
2) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás
szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
3) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról
4) A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
5) Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulási Megállapodás, Alapító Okirat és
Közszolgáltatási Szerződések módosításírásának megtárgyalása, elfogadása
6) Döntés a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosításáról, megtárgyalásáról
7) Szabó Csabáné Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó programban

való részvétel iránti kérelme
8) Petrovics János Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó programban
való részvétel iránti kérelme
9) Egyebek
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
216/2009. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Diczkó Nándorné
megtárgyalása

bökönyi

lakos

kérelmének

2) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves
ivóvízellátás szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló
rendelet elfogadása
3) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetése
végrehajtásának III. negyedévi alakulásáról
4) A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
5) Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulási
Megállapodás, Alapító Okirat és Közszolgáltatási
Szerződések módosításírásának megtárgyalása, elfogadása
6) Döntés a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás
Alapító
Okiratának
módosításáról,
megtárgyalásáról
7) Szabó Csabáné Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János
tehetséggondozó programban való részvétel iránti kérelme
8) Petrovics János Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János
tehetséggondozó programban való részvétel iránti kérelme
9) Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása:
1) Diczkó Nándorné bökönyi lakos kérelmének megtárgyalása
Diczkó Nándorné bökönyi lakos:
Szeretnék segítséget kérni a Képviselő-testülettől. A lakásomban a víz el van zárva, az előző
lakó tartozása miatt, és segítséget szeretnék kérni a kifizetésre. Több mint 80 e Ft már ki van
fizetve. 25 e Ft tartozás van még fent plusz a visszakötés. A villanytartozás ki van fizetve, a
bekötést kellene megfizetni. Dolgozom, nyugdíjam is van, vissza tudnám fizetni ezt az
összeget, ha segítene a Képviselő-testület. 3 kiskorú gyermek van. Gál József nevén van az
óra, ő volt az előző lakó.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Én javasoltam neki, hogy jöjjön be a képviselő-testületi ülésre és mondja el a kérését. Az én
betegem, komoly betegsége van, le van százalékolva.
Dr. Horváth József képviselő:
Nem lenne olyan megoldás, hogy mi ezt a tartozázást megelőlegezzük, és részletekben
visszafizeti?
Piskolczi Géza polgármester:
Működött ez a dolog sokáig, de kizárta ezt a lehetőséget a Képviselő-testület. Ha fizették
volna a vízszámlát, nem gyűlt volna össze ilyen sok tartozás. Igaz, hogy mikor megvásárolták
az ingatlant már akkor volt víztartozás, de azóta sem lett fizetve.
Diczkó Nándorné bökönyi lakos:
Azóta mióta itt lakom, fizetem. Jöttem polgármester úrhoz mikor 40 e Ft volt a tartozás, hogy
segítsen, és 5-10 e Ft-os részletekben visszafizetem.
Papp Csaba képviselő:
Törvényi akadálya nincs annak, hogy kölcsönt nyújtsunk?
Pelles Brigitta képviselő:
Nincs lehetősége a Családsegítő Szolgálatnak, hogy segítséget nyújtson?
Ács Lászlóné képviselő:
Nincs lehetőségünk.
Piskolczi Géza polgármester:
Köszönjük szépen Diczkó Nándornénak, hogy elmondta a kérését. A Képviselő-testület
megtárgyalja a kérelmét, és értesítsük a döntésről.
Diczkó Nándorné bökönyi lakos elhagyta az üléstermet.
Pelles Brigitta képviselő:
Nekem semmi problémám nincs vele, két gyereke jár az óvodába. Komoly betegsége van.
Jóhiszemű volt, és becsapta az előző lakó.

Dr. Papp László képviselő:
Amikor bemész átíratni a villanyt, akkor megnézik az óraállást, és addig az időpontig az előző
lakónak számlázzák ki a költségeket.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem azzal van a probléma, hanem az azóta eltelt időszakkal. 4 éve már elköltözött az előző
lakó. Én nem voltam ott az eladásnál, de Dalanics Péter azt mondta, hogy megegyezett
Diczkóné az előző lakóval, hogy ő kifizeti ezt a vízszámlát. Csak azóta se a víz, se a
villanyszámla nem lett kifizetve vagy csak időnként fizették, és összegyűlt. Úgy vette meg az
ingatlant, hogy víz és villany be volt kötve. Diczkóné szerint 40 e Ft víztartozás állt fent, az
eladó szerint még 5 e Ft sem volt.
Ha tudnak 150 e Ft-ért lovat, szekeret venni, akkor a vízszámlát is fizetniük kellene.
Papp Csaba képviselő:
Átmeneti segélyt tudunk neki adni?
Piskolczi Géza polgármester:
A Képviselő-testületnek kellene dönteni, hogy előre 3-4-5 hónapra kiadná a lakásfenntartási
támogatást ezeknek az embereknek.
Piskolczi Géza polgármester:
Csak sokan úgy gondolják, hogy a lakásfenntartási támogatásból fizetik a villanyszámlát, és a
támogatás összege 5 e Ft, a villanyszámla pedig 10 e Ft. A fennmaradó részt pedig nem
fogják fizetni.
Gyalog Imre képviselő:
Az a kérdés, hogy mire veszi a jószágot, ha nincs is földje. Betakarításra?
Piskolczi Géza polgármester:
A víz hálózatról, az utcáról van lekapcsolva ezért 30-35 e Ft-ba kerül a visszakötés, plusz az
óra vagy 8 e Ft. Én már tettem lépéseket az ügyben. Lementem náluk, csak Diczkóné azt hitte,
hogy ha mi segítünk, akkor már neki nem kell fizetni. Mondtam neki, hogy fizesse be az 50
%-ot, és beszélek Újfehértóval, hogy a másik felét részletekben megfizeti, de nem volt rá
hajlandó. Lehet, azért mert nem volt miből, de nem nyilatkozott.
Ács Lászlóné képviselő:
Nagyon rossz körülmények között élnek, de ha van lova és szekere, akkor miért nem adják el,
és ki tudnák fizetni a tartozást.
Dr. Papp László képviselő:
A Képviselő-testületnek van egy határozata, és azt meg lehet fellebbezni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
217/2009. (XI. 27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a
207/2009.
(X.
30.)
számú
határozatának hatályát fenntartja.

2) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a
közműves ivóvízellátás szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A Nyírségvíz
Zrt. 7 %-os emelést javasol. Nem tudtuk, hogy miből tevődik ez össze, mikor 4,1 % az
infláció. Polgármester úr tájékoztatott minket arról, hogy a fennmaradó rész karbantartási
munkálatokra lett betervezve, ezt is a lakossággal fizettetik meg. Kénytelenek vagyunk a
javaslatot elfogadni, mindenki elfogadja a Nyírségvíznél. Volt egy javítási módosításunk a 2.
számú mellékletben. „A Ptk. 685. §. c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek által fizetendő
egyszeri, egyösszegű közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke: Ivóvíz szolgáltatás esetén:
70.000 Ft/m3/nap” Ezt tartalmazza a melléklet, viszont a napot át kellene írni évre.
Dr. Papp László képviselő:
Az köztudomású, hogy a korábbi vízdíjakban is benne volt a karbantartási költség.
Piskolczi Géza polgármester:
Egyet figyelembe kell venni, hogy Nyíregyháza a legnagyobb fogyasztó, és ők sokban
befolyásolják az árak megállapítását. Az ivóvíz emelkedésével kompenzálják, hogy a
szennyvíz ne emelkedjen meg nagymértékben.
Pelles Brigitta képviselő:
Nem csökkenthetjük az emelés mértékét?
Piskolczi Géza polgármester:
Módosíthatunk, de a többi település meg fogja szavazni.

Dr. Papp László képviselő:
Ha megszavazzák, nekünk is el kell fogadni, de nem vagyunk kötelesek most elfogadni.
Gyalog Imre képviselő:
Egyszer mi is álljunk ki a magunk igazáért. Még a 174 Ft-ra rájön az áfa. Ebben a nehéz
gazdasági helyzetben álljunk már ki a lakosság mellett. Budapesten 1 Ft-tal emelték a vízdíj
m3-ét. 17 %-os emelést akartak, és 1 % lett elfogadva. Én már javasoltam korábban is, hogy
Bököny és Geszteréd kiválhatna a Nyírségvízből, a mi vizünket isszák. Mi termeljük a
profitot, és mi fizessük meg a jólétet.
Gulyás József jegyző:
Újfehértó már ki akart szállni, de nem tudott.
Dr. Papp László képviselő:
Ennek a társaságnak mi is tagjai vagyunk. Nekünk is van beleszólásunk.
Pelles Brigitta képviselő:
A kis településeknek össze kellene fogni, és nem kellene elfogadni ezt az emelést.
Dr. Papp László képviselő:
Meg kell nézni a részvénytársaság alapszabályzatában, hogy kinek mennyi szavazata van a
döntésekben. Lehet, hogy díjemelésnél a tagok 75 %-ának a hozzájárulása szükséges.
Piskolczi Géza polgármester:
Csak az is tudomásul kell venni, hogy a nyírségvizes üléseken 60-70 %-ban vannak jelen a
részvényesek.
Dr. Papp László képviselő:
Én nem szavazom meg az emelést, de mindenki úgy dönt, ahogy akar.
Kovács Tibor alpolgármester:
Az infláció mértékével történő emelést fogadjuk el.
Dr. Horváth József képviselő:
Ez akkor a közületre is vonatkozik?
Piskolczi Géza polgármester:
Igen a közületre is vonatkozik.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
27/2009. (XII. 01.) számú
rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól
Bököny Község Képviselő-testülete az "Árak megállapításáról" szóló -többször módosított1990. évi LXXXVII. Törvény 7. §.-ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb
hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés szabályairól a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Áralkalmazási feltételek
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Bököny község közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátást,
valamint szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Részvénytársaságra, (a továbbiakban szolgáltató) és a szolgáltatást
igénybevevő fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira
2. §.
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1)

Lakossági fogyasztás:

a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel,
továbbá
b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától műszakilag el nem különített
telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz felhasználás a lakóüdülő
ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja
meg, továbbá
c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási víz szükségletének

kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.
(2)

Közületi fogyasztás:

Az a vízfogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak.
(3) Nem minősül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé
értékesített, valamint a távhőszolgáltatással foglalkozó vállalkozások fel értékesített
vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minősülő fogyasztói hely felé számlázzák
tovább a víz- és csatornahasználati díjat.
(4) Fogyasztó
a.) az ingatlan tulajdonosa,
b.) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a szolgáltatási szerződés nem a
tulajdonossal, hanem vele jön létre.
(5) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, gépkocsi
mosás) kielégítése céljából- a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történő
igénybevétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató műszaki számítással
állapítja meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni.
3.§.
(1) Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízelvezetés-tisztítás rendelkezésre állásáért alapdíjat, a
szolgáltatott ivóvíz, az elvezetett szennyvíz mennyisége után változó díjat kell fizetni.
(2) Az alapdíjat a rendelkezésre állással arányosan, a beépített, illetve beépíthető vízmérő
méretétől függő összegben kell megállapítani.
Társasházakban az alapdíj megállapításánál lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi
hely vehető figyelembe.
(3) Az 1. számú mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül rendelkezésre állási
díjat is fizetnie kell annak a nem lakossági fogyasztónak, amely műszaki-technikai
szükségszerűségből, hatósági előírás alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen
igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó mértékű kapacitást köt le. A

rendelkezésre állási díjat a lekötött, de fel nem használt vízmennyiség után kell
megfizetni.
(4) A rendelkezésre állási kapacitás lekötéséről, és a díj megfizetésének módjáról a szolgáltató
és a fogyasztó egymással külön szerződést köt.
(5) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz-mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában
átalánnyal, vagy műszaki számítással kell meghatározni.
(6) A díjfizetés áthárításának módja: a vízterhelési díjat a számlázott szennyvízelvezetési
szolgáltatás mennyiségévei arányosan kell áthárítani, a szolgáltatási területen fizetendő
összes vízterhelési díj alapján.
(7) A felszíni vizeket szennyező vízterhelő anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell
fizetni. A kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő
anyag után fizetendő díjat a szolgáltató a szolgáltatás árán felül a terhelés arányában
áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A díjfizetés áthárítás ára vonatkozó részletes
szabályokat Kormányrendelet állapítja meg.
II fejezet
A közüzemes ivóvízellátás és szennyvízelvezetés szabályai
4. §.
(l)

A közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés szabályait - a minőség, a
szolgáltatás folyamatossága, a teljesítés helye tekintetében - Kormányrendelet állapítja
meg. A fogyasztók és a szolgáltató közötti jogviszony egyéb kérdéseiben a szolgáltatási
szerződések és a szolgáltató üzletszabályzata az irányadó.

(2) A Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. IV. törvény 685. §. c. pontja
szerinti gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott
szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához.- lakás
szövetkezet

és

önkormányzat

tulajdonában

lévő

lakó

épületek

elhelyezésére

szolgálóingatlanok kivételével - víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A

hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek
arányos része. A vízi közműfejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag
a vízi közműfejlesztésére fordítható.
III. fejezet
Szabálytalan viziközmű használat
5. §.
(1) Az előírásoktól eltérő vízi-közműhasználat megszüntetésére, a házi és csatlakozó
hálózaton észlelt hibák kijavítására - ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget
- a fogyasztót a jegyző kötelezi.
(2) Szabálytalan közműhasználatnak minősül, ha a fogyasztó
a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül: továbbá ivóvizet
vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával.
A mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés
megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült.
b.) az ivóvízközmű-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez
kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti,
c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező
szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti:
d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási
vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a
szennyvízelvezető közműbe juttatja,
e.) csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet,
f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minőségű
szennyvizet vezet be.
(3) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett

ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a
szabálytalan közműhasználat kezdetétől a szabálytalanság megszűntetéséig terjedő
időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.
Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem
bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmű kiépítése és a rácsatlakozási lehetőség
megnyíltnak időpontjától, de legfeljebb a Ptk. szerinti elévülési idő tartamára visszamenően
kell megállapítani.
A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz-, szennyvízmennyiséget a szolgáltató
háromszoros díjtétellel számlázza. A mennyiséget a 3. §. (5) bekezdés alapján kell
megállapítani.
Vegyes és záró rendelkezések
6. §.
A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a "Közműves ivóvíz-ellátásáról és a
közműves szennyvízelvezetéséről" szóló jelenleg hatályos 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet
rendelkezései irányadók.
7. §.
(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 20/2004. (XII.30.) számú
rendelet és az azt módosító 15/2005. (XI.24.), 15/2006. (XII.05.), 20/2007. (XII.05.),
16/2008. (XII.01.) számú rendelet.

3) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásának III. negyedévi
alakulásáról
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2009. évi költségvetés végrehajtásának III. negyedévi
alakulását. Megállapítottuk, hogy a korán meghozott megszorító intézkedések annyiból
eredményeses voltak, hogy a három negyedéves bevételeink jobban alakultak a vártnál. A
kiadásaink nagyjából 75 %-on állnak. Csak eredményesek voltak a megszorító
intézkedéseink. Év végén nem igen lesz pénzmaradványunk, de biztos vannak olyan
önkormányzatok, akik rosszabbul állnak. Különösebb hitelre nem szorultunk. Likviditási
gondjaink nem voltak. Lehet, hogy nem voltunk népszerűek, de hogy fenntartsuk magunkat
ezeket a lépéseket meg kellett hozni. A bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Papp László képviselő:
Az ÁMK-ba milyen irodabútor lett vásárolva?
Gulyás József jegyző:
A gazdasági irodába vettek bútort.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
218/2009 (XI.27.) számú
határozata
a 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének harmadik
negyedévi teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az
1-16. számú mellékletek alapján elfogadta.
Felelős: Piskolczi Géza Polgármester
Határidő: azonnal
4) A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
Dr. Horváth József képviselő:
A 2010. évi költségvetési koncepció még csak egy irányelv. Látható, hogy nagyon sok
megszorítás vár ránk, a normatívák csökkennek. Azzal a javaslattal élnénk a testület elé, hogy
a takarékos gazdálkodást, amelyet még a tavalyi évben elindítottunk, mindenképpen folytatni
kell. Nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázatokra, hogy minél sikeresebben tudjunk pályázni.
A központi vezetésnek is az lesz a célja, hogy nem normatívákat oszt majd le, hanem
különböző pályázati lehetőségeket fog biztosítani. Konkrét számokat még nem tudunk.

Érdemben akkor tudunk megbeszélést folytatni, ha kész lesz a központi költségvetés is. A
takarékos gazdálkodást szem előtt kell tartanunk. A bizottság elfogadásra javasolja a 2010.
évi költségvetési koncepciót.
Dr. Papp László képviselő:
Át kell gondolni, hogy mennyi pénzt szánunk sportra. Beszélgettünk róla, hogy az étkezési
hozzájárulást is valószínű el kell venni. Most visszaadtuk 3 hónapra, januárban pedig azt kell
majd mondanunk, hogy megint elvesszük. Következetesen kell összetennünk a költségvetést a
jövő évben. Végig kell gondolnunk, hogy mit adunk, mit nem.
Kovács Tibor alpolgármester:
Nem azért vettük el az étkezési hozzájárulást, mert haragszunk rájuk, a költségvetésünk tette
indokolttá.
Dr. Horváth József képviselő:
Nem elvettük az étkezési hozzájárulást, hanem zároltuk. 3 hónapra visszaadtuk, mert úgy
láttuk, hogy visszaadhatjuk. De a jövő évtől meg lesz adóztatva, és járulékot is kell utána
fizetni, ezért nagy kiadást fog jelenti, amit nem engedhetünk meg magunknak.
Dr. Papp László képviselő:
Lehet az a cél, hogy megszorításokat alkalmazzanak az önkormányzatok, és majd
visszaosztásra fog kerülni a sor az Önhikivel.
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Szigorodnak az Önhiki feltételei.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
219/2009 (XI.27.) számú
határozata
az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról
1. Bököny Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést s azt a 2010. évi
költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.
2. A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének
figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tarja
szükségesnek a költségvetés készítése során:
-

Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a község
működésképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás
feltételeinek biztosítása.

-

Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a külső források bevonására a saját
források kiegészítésére úgy a pályázatokat, mint a vállalkozási tőkét érintően.

3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások közötti
egyensúly megteremésére a Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja
szükségesnek:
Bevételek területén:
- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az önkormányzatot
a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami hozzájárulások,
átengedett személyi jövedelemadó, stb.)
- Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka
hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- Át kell gondolni a térítési díjak, bérleti díjak, egyéb díjak emelésének lehetőségeit.
- Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségeit mind az
intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a külső források
bővítése érdekében.
Kiadások területén:
- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban igazodó
intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a különböző
tevékenységek vonatkozásában.
 Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,
takarékos gazdálkodás követelményét.
 Meg kell teremteni a gazdálkodás ésszerűsítését szolgáló vezetői érdekeltségi
rendszer pénzügyi és jogszabályi keretét.
 A működőképesség fenntartása, és a finanszírozhatóság szükségessé teszi a
feladatellátás felülvizsgálatát minden szinten, a kötelező és az önként vállalt
feladatok tekintetében is.
 Nevesíteni kell, hogy a költségvetési tervadatok összeállítása folyamán melyek
a szinten-tartható területek és mely terülteknél szükséges a megtakarítási
lehetőségek keresését kiemelten kezelni.
 Minden intézményvezetőnek és dolgozónak törekednie kell a gazdaságos,
takarékos, racionális működtetés megvalósítására.
 Célszerű átgondolni a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek intenzívebb
kihasználását.
4. A költségvetési egyensúly biztosításához a Képviselő-testület további belső
egyeztetéseket tart szükségesnek, s szükségesnek tarja, hogy a Polgármester a
költségvetési javaslat jogszabályokban előírt egyeztetését szervezze meg.
Felelős: Polgármester
Közreműködik: a Polgármesteri Hivatal jegyzője, az intézményvezetők
Határidő: költségvetés készítése

5) Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulási Megállapodás, Alapító
Okirat és Közszolgáltatási Szerződések módosításírásának megtárgyalása, elfogadása
Gulyás József jegyző:
Törvényi változások miatt kellett módosítani, pontosabban a költségvetési szervek
jogállásáról szóló törvény rendelkezései szerint.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
220/2009 (XI.27.) számú
határozata
Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító
Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület
1. A Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okirat
Módosító Okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet
szerint jóváhagyja.
2. A Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja.
6) Döntés a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosításáról, megtárgyalásáról
Gulyás József jegyző:
Ugyan úgy, mint az előző napirendi pont esetében a költségvetési szervek jogállásáról szóló
törvény rendelkezései szerint kell módosítani.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
221/2009 (XI.27.) számú
határozata
Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosításáról, kiegészítéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.
§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
41. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nyírségi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás alapításáról szóló 31/2009. (II.13.) számú határozatának
mellékletében szereplő alapító okirat (továbbiakban alapító okirat) és a társulási megállapodás
módosításáról, kiegészítéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbiak szerint dönt:
1)
A társulás székhelye:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

2)
Az alapítók neve, székhelye és létrehozásáról rendelkező határozat száma:
Önkormányzat neve
Székhelye
Apagy Község Önkormányzata
Baktalórántháza Város
Önkormányzata
Balsa Község Önkormányzata
Bátorliget Község Önkormányzata
Besenyőd Község Önkormányzata
Bököny Község Önkormányzata
Buj Község Önkormányzata
Demecser Város Önkormányzata
Érpatak Község Önkormányzata
Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata
Gégény Község Önkormányzata
Geszteréd Község Önkormányzata
Kék Község Önkormányzata
Kisléta Község Önkormányzata
Kótaj Község Önkormányzata
Laskod Község Önkormányzata
Levelek Nagyközség
Önkormányzata
Magy Község Önkormányzata
Napkor Község Önkormányzata
Nyírbátor Város Önkormányzata
Nyírbogát Község Önkormányzata
Nyírbogdány Község
Önkormányzata

4553 Apagy, Kossuth u. 145.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság
tér 8.
4468 Balsa, Szabolcs vezér u. 25.
4343 Bátorliget, Szabadság tér 1.
4557 Besenyőd, Petőfi u. 4.
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
4483 Buj, Rákóczi u. 1.
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.
4245 Érpatak, Béke u. 28.
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.

Létrehozásáról
rendelkező
határozat:
2/2009.(II.12.)
27/2009.(IV.02.)
3/2009.(II.12.)
14/2009.(II.12.)
9/2009.(II.11.)
31/2009.(II.13.)
6/2009.(II.19.)
45/2009.(IV.09.)
101/2009.(V.20.)
14/2009.(II.24.)

4517 Gégény, Dombrádi u. 2.
4232 Geszteréd, Petőfi u. 7.
4515 Kék, Kölcsey u. 9.
4325 Kisléta, Debreceni u. 2.
4482 Kótaj, Szent I. u. 13.
4543 Laskod, Kossuth u. 59.
4555 Leveles, Rákóczi u. 2.

18/2009.(III.31.)
15/2009.(III.09.)
14/2009.(II.13.)
6/2009.(II.16.)
17/2009.(IV.23.)
7/2009.(II.16.)
12/2009.(II.12.)

4556 Magy, Hősök tere 4.
4552 Napkor, Kossuth u. 23.
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.
4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2.

17/2009. (II.27.)
11/2009.(II.18.)
5/2009.(II.12.)
12/2009.(II.19.)
40/2009.(V.25.)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nyíribrony Község
Önkormányuzata
Nyírjákó Község Önkormányzata
Nyírkarász Község Önkormányzata
Nyírkércs Község Önkormányzata
Nyírpazony Község
Önkormányzata
Nyírtelek Város Önkormányzata
Nyírtét Község Önkormányzata
Nyírtura Község Önkormányzata
Nyírvasvári Község
Önkormányzata
Ófehértó Község Önkormányzata
Paszab Község Önkormányzata
Petneháza Község Önkormányzata
Ramocsaháza Község
Önkormányzata
Sényő Község Önkormányzata
Székely Község Önkormányzata
Terem Község Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség
Önkormányzata
Tiszatelek Község Önkormányzata
Újfehértó Város Önkormányzata
Bocskaikert Község
Önkormányzata
Téglás Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

42/2009.(III.02.)

4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1.
4535 Nyíribrony, Fő u. 84.

18/2009.(III.04.)
9/2009.(II.10.)

4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1.
4544 Nyírkarász, Fő u. 21.
4537 Nyírkércs, Fő u. 96/b.
4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.

35/2009.(IV.22.)
21/2009.(IV.02.)
45/2009.(Iv.23.)
4/2009.(II.26.)

4461 Nyírtelek, Petőfi u. 28.
4554 Nyírtét, Petőfi u. 4.
4532 Nyírtura, Arany J. u. 14.
4341 Nyírvasvári, Bátori út 4.

13/2009.(II.16.)
18/2009.(II.28.)
5/2009.(II.16.)
17/2009.(II.19.)

4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.
4475 Paszab, Fő u. 9.
4542 Petneháza, Magyar út 2.
4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.

4/2009.(II.16.)
8/2009.(II.12.)
65/2009.(III.04.)
12/2009.(II.16.)

4533 Sényő, Kossuth u. 69.
4534 Székely, Kapitány u. 26.
4342 Terem, Fő u. 10.
4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.

4/2009.(II.20.)
9/2009.(III.05.)
5/2009.(II.16.)
12/2009.(II.26.)

4487 Tiszatelek, Táncsics u. 20.
4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.
4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

2/2009.(II.16.)
47/2009.(II.26.)
17/2009.(II.19.)

4243 Téglás, Kossuth u. 61.

17/2009.(III.9)

3)
Alaptevékenysége TEÁOR 08 szerint pont helyébe a következő kerül:
Alaptevékenyég szakágazat szerint:
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
Szakfeladat:
2009. évi:
751856 Települési vízellátás és vízminőség
védelem
2010. évi:
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
4)
A költségvetési szerv illetékességi
köre:

Apagy, Baktalórántháza, Balja, Bátorliget, Besenyőd,
Bocskaikert, Bököny, Buj, Demecser, Érpatak,
Gávavencsellő, Gégény, Geszteréd, Kék, Kisléta,
Kótaj, Laskod, Levelek, Magy, Napkor, Nyírbátor,
Nyírbogát, Nyírbogdány, Nyíregyháza, Nyírgyulaj,
Nyíribrony,
Nyírjákó,
Nyírkarász,
Nyírkércs,
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, NYírvasvári,
Ófehértó, Paszab, Petneháza, Ramocsaháza, Sényő,

Székely, Téglás, Terem, Tiszadob, Tiszatelek,
Újfehértó önkormányzatok közigazgatási területe
5)
A költségvetési szerv besorolása:

- Típusa szerint: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közgazdasági fajtája szerint: közintézet
- Működés jellege szerint: önállóan működő költségvetési
szerv

6)
A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

7)
Vezetőjének (vezető szerve, testület
tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:

8)
A foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

9)
A társulás vagyona a társulás megszűnése
vagy a tagság felmondása esetén:

10)
Kiegészítő, kisegítő és vállalkozói
tevékenyég köre és mértéke:

Az önállóan működő költségvetési szerv
gazdálkodási feladatait a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) látja el
külön
megállapodás
alapján
a
217/1998.(XII.30.) Korm.rend.18.§. szerint.

A költségvetési szerv vezetőjét a Társulási
Tanács bízza meg az elnök javaslatára
határozott vagy határozatlan időtartamra
közalkalmazotti, munka vagy megbízási
jogviszony
keretében
egész
vagy
részmunkaidőben.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv, A munka törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. tv, A polgári
törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv.
A társulás vagyona felett a társulás tagjai a
pénzügyi
hozzájárulások
arányában
rendelkeznek tulajdonjoggal, a társulási
megállapodás
a
VII.
pontjában
meghatározottak szerint. A vagyon rendezése
a megszűnés és a tagság felmondása esetén a
társulási megállapodásban meghatározottak
szerint történik.
A Társulás kiegészítő, kisegítő
vállalkozási tevékenységet nem folytat.

és

11)
Az Alapító Okiratban foglalt tartalmak folyamatosan növekvő számozást kapnak:
„1. A költségvetési szerv neve: „rendelkezéstől” 14. Kiegészítő, kisegítő és vállalkozói
tevékenység köre és mértéke:”
Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
12)
A társulási megállapodás I. A társulás neve, székhelye, működési területe részben:
„Székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.” helyett
„Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
13)
A társulási megállapodás III. A társulás jogállása részben:
„részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv” helyett
„önállóan működő költségvetési szerv” valamint
„A Társulás a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. Tv. 16. § (1) bekezdés b)
pontja szerint közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül közintézet, a 18.§ (2) bekezdés
alapján önállóan működő költségvetési szerv.” Kiegészül:
„A beruházás befejezését követően a Társulás a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008.
évi CV. Tv. 16. §. (1) bekezdés b) pontja szerint közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül
közintézet, a 18. § (2) bekezdés alapján önállóan működő költségvetési szerv.”
14)
A Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 4. és 6. sz.
melléklete helyébe a jelen határozattal elfogadott és jóváhagyott a határozat mellékletében
foglalt 4. sz. és 6. sz. melléklet kerül.
15)
A Társulási megállapodás és mellékleteinek a módosítással nem érintett egyéb rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.

7) Szabó Csabáné Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó
programban való részvétel iránti kérelme
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül zárt ülés tart.

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

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
222/2009 (XI.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Támogatja, hogy Szabó Katalin nyolcadik osztályos tanuló
(anyja neve:Taskó Katalin) Bököny település képviseletében
részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák
számára a programba való részvétele idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat
nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal
együtt határidőre a kiválasztott közoktatási intézménybe
küldje meg.
Határidő: 2009. december 11.
Felelős: Piskolczi Géza polgármester
8) Petrovics János Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó
programban való részvétel iránti kérelme
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
223/2009 (XI.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
Támogatja, hogy Petrovics Renáta nyolcadik osztályos
tanuló (anyja neve: Sárosi Ilona) Bököny település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák
számára a programba való részvétele idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat

nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a település
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal
együtt határidőre a kiválasztott közoktatási intézménybe
küldje meg.
Határidő: 2009. december 11.
Felelős: Piskolczi Géza polgármester
9) Egyebek
Berki Györgyné képviselő:
Mennyire szabályos a busz az iskola előtt? Nagyon veszélyes. Valami helyet ki kellene
jelölni, és oda állna.
Dr. Papp László képviselő:
Az iskola elé nem tud beállni hosszába? Szólni kell a Nagykállói Rendőrségnek, hogy
intézkedjenek.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Megkérjük polgármester urat, hogy beszéljen a buszsofőrrel, hogy valamilyen módon
szüntesse meg ezt az állapotot. Valamilyen megoldást találni kell.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi van a régi tűzoltókocsival.
Piskolczi Géza polgármester:
Tegnap beszéltem a gáti polgármesterrel, és arra kért, hogy szerezzek rá euró 2-es bizonylatot,
mert nem engedik be így. Lehet értékesíteni fogjuk, igaz csak 300 e Ft-ot ajánlottak érte.
Pernyák úrral fel fogom venni a kapcsolatot, hogy mi legyen a sorsa.
Gyalog Imre képviselő:
Történt egy falopás vasárnap, illetve november 17-én. Hogy áll az ügy?
Piskolczi Géza polgármester:
A rendőrségnek jeleztük a lopást, 58 szál fát vágtak ki. A rendőrségnek felsoroltam a
lehetséges fa tolvajokat, de senkinél nem találtak semmit. A Béke utcán Majoros Misiéknél a
kert végén volt 60-70 mázsa fa leborítva. Elmentünk érte és behoztuk. A mi fánk nem lett
meg. Aznap mikor meglopták a fát, még kint voltam az erdőben 9 óra körül. Péter 8 óra előtt
pár perccel ment haza. Egész éjszaka esett az eső, alig tudtam kijönni az erdőből, és akkor
éjszaka vágták ki a fát. A rendőrségen új parancsok van egy éves megbízással. Az állomány
nagy részét áthelyezték.
Gyalog Imre képviselő:
Szeptemberben döntöttünk róla, hogy az erdőt a közmunkásokkal körbe árkoltatjuk. Történt-e
előrelépés? A két bejárót kellene csak megcsinálni.
Piskolczi Géza polgármester:
Hétfőn kezdik el a gyérítést, ha végeznek vele, akkor megcsináljuk. Nagy munka kézzel
körbeárkolni.

Dr. Papp László képviselő:
Dokumentálni kell, hogy mennyi fa lesz kivágva.
Gyalog Imre képviselő:
Az lesz a baj, hogy a gyérítés után az életerős fa fog megmaradni, így még jobban fogják
lopni.
Dr. Papp László képviselő:
Az újfehétói rendőrséghez kellene tartoznunk.
Piskolczi Géza polgármester:
Felmerült már bennünk is. A jövőben kistérségenként lesznek rendőrségek, legalábbis ezek a
tervek.
Dr. Papp László képviselő:
A nagykállói rendőrőrs a leggyengébb.
Gyalog Imre képviselő:
3 hónappal ezelőtt volt egy javaslatom, hogy aki lop, az ne kapjon segélyt. Be kellene vezetni.
Ha lenne egy ilyen rendeletünk, akkor meggondolnák, hogy kimennek-e fát lopni az erdőbe.
Gulyás József jegyző:
Kérdezősködtem más településeken, és nincs ilyen rendelet.
Gyalog Imre képviselő:
A november 17-i falopás ügyében történt-e valamilyen lépés?
Piskolczi Géza polgármester:
Szóltak, hogy lopják a fát, de már nem volt kint senki sem. Ismeretlen telefonáló jelentette be.
Nem találtam meg, hogy hol hiányzik fa.
Gyalog Imre képviselő:
Én minden este hallom, hogy búg a stilfűrész.
Gulyás József jegyző:
Akit elkapnak lopással, az ne kapjon a szociális rendeletben található ellátásokból.
Dr. Papp László képviselő:
A hátsó udvar rendbe van már?
Piskolczi Géza polgármester:
Csináljuk folyamatosan.
- Katonáné Horváth Ilona bökönyi lakos kérelmének megtárgyalása
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül zárt ülés tart.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
224/2009 (XI.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
Katonáné Horváth Ilona Bököny, József a. u. 58. szám alatti
lakos kérelmét az Önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel elutasítja.
- Művelődési Ház udvarán lévő régi vizesblokk lebontásáról döntés
Piskolczi Géza polgármester:
Szükség lenne egy képviselő-testületi határozatra a Művelődési Ház udvarán lévő régi
vizesblokk lebontásához.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
225/2009 (XI.27.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött a Bököny, Kossuth u. 2. szám alatti 272/5. helyrajzi
számon lévő régi vizesblokk lebontásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.
Piskolczi Géza
polgármester

Gulyás József
jegyző

Dr. Horváth József
jegyzőkönyv hitelesítő
Papp Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő

