Bököny Község Képviselő-testülete
2010. szeptember 03-án tartott rendes üléséről
22-

/2010.

a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai (111-122/2010.)

TÁRGYSOROZAT
1) Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása /zárt ülés/
2) Szálku Tiborné levele a Képviselő-testülethez /zárt ülés/
3) Tájékoztató a 2010/2011-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi
feltételek alakulásáról
4) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
5) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
6) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai nevelési programjának
elfogadása
7) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
8) Polgármester tájékoztatója
9) Egyebek
Piskolczi Géza
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 03. napján
13.00 órakor megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Piskolczi Géza
Kovács Tibor
Ács Lászlóné
Berki Györgyné
Gyalog Imre
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Dr. Papp László
Pelles Brigitta
Szűcsné Fekete Irén
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Szűcs Zsolt
Vastag György
Ködöböcz Zoltán
Fekete Beáta

jegyző
pályázó
pályázó
ÁMK igazgató helyettes
gazdasági előadó

Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. Szűcs Zsolt és
Vastag György ÁMK intézményvezetői jelölteket és Ködöböcz Zoltán igazgatóhelyettest. A
mai napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Szűcsné Fekete Irén és Taskó Miklós képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálása /zárt ülés/
2) Szálku Tiborné levele a Képviselő-testülethez /zárt ülés/
3) Tájékoztató a 2010/2011-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek
alakulásáról
4) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
5) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
6) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai nevelési programjának elfogadása

7) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
8) Polgármester tájékoztatója
9) Egyebek
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Barota Mihály Általános Művelődési Központ
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok
elbírálása /zárt ülés/
2) Szálku Tiborné levele a Képviselő-testülethez /zárt ülés/
3) Tájékoztató a 2010/2011-es tanév és nevelési év
kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról
4) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
5) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek
Otthona 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
6) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai
nevelési programjának elfogadása
7) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
8) Polgármester tájékoztatója
9) Egyebek
Napirendi pontok tárgyalása:
1) Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása /zárt ülés/
Dr. Papp László képviselő:
Elmondanám a szavazás eredményét. A szavazás érvényes, de eredménytelen lett. Leadott

szavazatok száma 12. Szűcs Zsolt pályázóra leadott szavazatok száma 4, Vastag Györgyre
leadott szavazatok száma 6, tartózkodás 2 fő.
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály ÁMK intézményvezetői állására beérkezett
pályázatokat titkos szavazás keretében elbírálta, a szavazás
érvényes, de eredménytelen volt.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2010. (IX. 03.) számú
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezető álláshelyének meghirdetéséről
A Képviselő-testület
az alábbi adattartalommal meghirdeti a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezető álláshelyét:
pályázatot hirdet a Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezető
munkakör betöltésére:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan
időre szóló alkalmazás.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2010. december 16. – 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Bököny község, Barota Mihály Általános Művelődési
Központ 4231 Bököny, Józesf A. u.. 2 szám
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása, az Általános Művelődési
Központhoz tartozó intézmények jogszerű és az intézményi minőségirányítási programnak
megfelelő működés biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a
fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.
Barota Mihály Általános Művelődési Központ tagintézményei:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Általános Iskolai Tagintézménye; Barota
Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai Tagintézménye; Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Kulturális Tagintézménye; Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Könyvtár tagintézménye
Illetmény és juttatások:
hatályos jogszabályok alapján.
Pályázati feltétel:
- Felsőfokú képesítés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§ (1)
bekezdése, és a 128.§ (22) bekezdése, valamint a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésekben résztvevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 20.§ (2) és (5) bekezdése
alapján
- Pedagógus munkakörben – legalább 5 év szakmai tapasztalat,
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz,
 Az intézmény és tagintézményei vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 Nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – testületi ülés keretében
kívánja-e zárt ülés megtartását,
 Nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá.
A beosztáshoz kapcsolatos juttatás:
Igény szerint szolgálati lakás biztosítása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. december 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (4231 Bököny, Kossuth u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezető
pályázata
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselő-testület a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ (10) bekezdése értelmében
történő véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül összehívott ülésén bírálja el a
pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje:
A jogszabályban előírt véleményezési eljárásokat követően, 30 napon belül összehívott rendes
képviselő-testületi ülés időpontja
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bököny Község polgármestere nyújt,
a 42/566-0025-ös telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldala – www.kozigallas.gov.hu
- Oktatási Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpontban
- Helyben szokásos mód: Bököny Község honlapja - www.bokony.hu, valamint az
önkormányzat hírdető táblája,
2) Szálku Tiborné levele a Képviselő-testülethez /zárt ülés/
3) Tájékoztató a 2010/2011-es tanév és nevelési év kezdéséről, a személyi és tárgyi
feltételek alakulásáról
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Oktatási Bizottság megfelelőnek találta a tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
Dr. Papp László képviselő:
Hiányolom belőle azokat a dolgokat, amiket jogszabály előír. Pl. hány csoport van.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
az ÁMK tájékoztatóját a 2010/2011-es tanév és nevelési év
kezdéséről, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról
elfogadta.

4) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. A
megszorításainknak megvan az eredménye, igaz nem voltunk népszerűek a döntéseinkkel.
Dr. Papp László képviselő:
Az év vége, hogy fog záródni?
Fekete Beáta gazdasági előadó:
Kb. mint a tavalyi év.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2010. (IX. 03.) számú
határozata
a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
A Képviselő-testület
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-15.
számú mellékletek alapján elfogadta.
Felelős: Piskolczi Géza Polgármester
Határidő: azonnal
5) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2010. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság sajnálattal állapította meg, hogy senki nem tisztelte meg a bizottságot
az intézmény részéről, hogy választ adjon a kérdéseinkre. Éltünk azzal a javaslattal, hogy jó
lenne, ha a jövőben, aki készíti a beszámolót eljönne a képviselő-testületi ülésre. A bevételek
és kiadások nagyjából arányosan alakultak. Fekete Beátától kaptunk választ néhány
kérdésünkre. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, amennyiben a kérdéseinkre
választ kapunk.
Ács Lászlóné képviselő:
Azzal egészíteném ki a beszámolót, hogy a júliusi térítési díj bevételek összege nincs benne a
kimutatásban, mert utólagos befizetés van. Ez az oka, hogy az előirányzattal nem egyezik a

bevétel.
Dr. Papp László képviselő:
Mindig ilyen szűk szavú a beszámoló. A legutóbb 3 hónapot késtetek a beszámolóval.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nevesíteni kellene a sorokat, hogy tudjuk miről van szó. Nem olyan nagy az intézmény, meg
lehetne csinálni. Nem tudjuk pl. a dologi kiadások mit takarnak.
Taskó Miklós képviselő:
Az önkormányzat hozzáállása az Idősek Otthonához sokkal lelkiismeretesebb és érdeklődőbb,
mint az ő beszámolójuk. Polgármester úr nagy segítséget nyújt nektek a közmunkásokkal.
Kovács Tibor alpolgármester:
Addig nincs problémánk a Társulással, míg nem kell fizetnünk. De nincs részletesebb
kimutatásunk, így még jó tanácsot sem tudunk adni, hogy mit kellene vagy sem.
Ács Lászlóné képviselő:
A kistérség tiszteletben tartja az önkormányzat költségvetését, aszerint működünk. Lehet,
hogy szűk szavú a beszámolónk, de korrekt számokat tartalmaz. Más önkormányzat felé is
ilyen beszámolót készít a Társulás.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2010.
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
tájékoztatóját elfogadta.
6) Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai nevelési programjának
elfogadása
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Megfelelőnek tartjuk az óvodai programot, szakértő véleményezte.
Pelles Brigitta képviselő:
Csináltam egy hibát az óvodai alapító okirat számát nem írtam be.
Dr. Horváth József képviselő:
Nagyon szép, nagyon jó a program, átolvastam. Általánosságban van írva a program, és nem
nagyon látok benne az óvodára vonatkozó részeket.

Piskolczi Géza polgármester:
Dönteni kellene a nevelési program, a munkaterv és a csoportbeosztás elfogadásáról.
Pelles Brigitta képviselő:
A munkatervvel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy lehetnek változások az
időpontokban. Minden az időjárástól függ.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai
nevelési programját elfogadta.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály ÁMK Óvodai Tagintézmény feladat
ellátását és munkatervét a 2010/2011-es nevelési évre
elfogadta.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai
Tagintézmény csoport létszámát 32 főben állapítja meg.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

7) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
Piskolczi Géza polgármester:
Testületi határozatra lenne szükség, amennyiben csatlakozunk a Bursa pályázathoz.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
csatlakozik a Bursa Hungarica pályázathoz a felsőoktatási
intézményekben tanuló diákok támogatása céljából.
8) Polgármester tájékoztatója
Piskolczi Géza polgármester:
Írásbeli beszámolót nem írtam, mivel szabadságon vagyok. Elég megcsinálnom a fontos
dolgokat. Szóban szeretnék egy-két dolgot elmondani. A viharkárral kapcsolatban
elmondanám, hogy beszéltem Seszták Oszkárral, és lesz kárenyhítés, de nem tudják, hogy
mikor. A fakivágás folyamatosan történik. A testület állásfoglalására lenne szükség, hogy
ugyanúgy, mint a tavalyi évben a szociális rászorultak részére 1200 Ft-ért fát értékesítenénk.
Dr. Horváth József képviselő:
Úgy döntöttünk, hogy nem értékesítünk, hanem jó lesz saját felhasználásra.
Piskolczi Géza polgármester:
Igen, de nagyon sok fa van.
Pelles Brigitta képviselő:
A fűtés pályázat hogy áll?
Piskolczi Géza polgármester:
Útban van a pályázat. Beszéltem Csordás Györggyel és elmondtam neki, hogy számszaki
adatokat hozzon a testület elé, hogy mibe fog ez nekünk kerülni.
Van egy másik pályázat a mélyszegénységben élők felzárkóztatása. Aprójószágokat
szeretnénk kiosztani a lakosság rászorultjainak. Az iskolába pedig faapríték kazánt szeretnénk
beállítani.
Pelles Brigitta képviselő:
Az óvodában is van kazán, meg kellene nézni, hogy működik-e. Megnézhetnénk oda is a
pályázatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Nagy energiaigényes az a kazán, ami az óvodában van.

Még van egy pályázati lehetőség, ledes közvilágítás kiépítése. Kb. 10 millió Ft-os
önkormányzati rész van, amit a megtakarításból fedezhetnénk. 50-60 % a megtakarítás.
Az ÁMK-nak a Dalkiával a szerződést fel kell bontani, különben meghosszabbodik
automatikusan.
A Damjanich utca aszfalt útjára kértem 3 árajánlatot.
Dr. Papp László képviselő:
Én is szeretnék árajánlatot hozni. Új árajánlatokat kérjen be a Pénzügyi Bizottság, és
javaslatára a Képviselő-testület döntsön.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
a polgármester szóbeli tájékoztatóját elfogadta.
9) Egyebek
- Viharkárt szenvedett lakosság támogatásának megtárgyalása /zárt ülés/
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2010. (IX. 03.) számú
határozata
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a többször módosított
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 45.§ (4) bekezdése
alapján egy havi tiszteletdíjukat felajánlják a
viharban
károsult
rászoruló
bökönyi
lakosoknak átmeneti segély formájában.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Dr. Papp László képviselő:
A Bökönyi Hírmondó mikor fog megjelenni?
Piskolczi Géza polgármester:
Októberben vagy novemberben.
Gyaog Imre képviselő:
Ma van szeptember 3, és egy hónap múlva október 3-án választás lesz. Ez az egy hónap rövid
idő, és hamar el fog telni. Egyre jobban belemegyünk az ocsmány kampányba. Úgy
gondolom, hogy az lenne a tisztességes, ha azt mondaná el mindenki, hogy mivel csinálná
jobban a feladatot, és nem lehordaná a másikat. Az utóbbi időben elterjedtek olyan
szóbeszédek, hogy amennyiben Gyalogné lesz a polgármester Papp Laci lesz a jegyző, Papp
Csaba pedig az alpolgármester. A Papp fiúk fogják a falut irányítani. Jó lenne, ha ezek a
híresztelések befejeződnének. Ez nem tisztességes.
Gulyás József jegyző:
Én, mint a HVI vezetője kérem, hogy a választási jogszabályt minden induló tartsa be.
Dr. Papp László képviselő:
Amikor már az egyházat is belekeverjük a választási kampányba, onnantól kezdve már nincs
miről beszélni.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Rágalmaznak minket, hogy nem csinálunk semmit.
Piskolczi Géza polgármester:
Nem volt kifogásom a levél ellen, amit esperes úrnak írtatok, csak miért az a 8 ember írta alá.
A többieknek is meg kellett volna mutatni.
Dr. Papp László képviselő:
4 emberből, aki nem írta alá, hárommal beszéltem. Csak Brigittával nem beszéltem. Kaptunk
mi erre a levélre választ?
Piskolczi Géza polgármester:
Tudomásom szerint nem.
Ács Lászlóné képviselő:
Ha nem jutok eszébe a képviselő társamnak, mikor egy ilyen levelet megír, akkor köszönöm
szépen. Megmondom őszintén én elolvastam a levelet, de nem írtam volna alá. Nem vitatom,
hogy erős megfogalmazások érték a testületet, de meg kellett hallgatni a véleményeket. Nem
az egyház véleményét hallgattuk meg.
Dr. Papp László képviselő:
Az probléma, hogy én nem kérdeztelek meg a levélről, de az nem probléma, hogy lehordtak
minket azon az ülésen. Azt kellene sérelmezni.
Berki Györgyné képviselő:
Minket is meg kellett volna kérdezni. Megmutatni a levelet, és megkérdezni, hogy alá írjuk-e.
Így sértő volt.

Piskolczi Géza polgármester:
Úgy gondoltam, hogy ennek az egyháznak írt levélnek, akkor lett volna üzenete, ha a testület
megtárgyalta volna, és én a testület nevében alá írtam volna. Jogosnak tartottam volna, ha
meghívjuk az atyát és Simon Marikát a testületi ülésre.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Már most itt kellett volna lenniük a testületi ülésen, mivel ha jól tudom, nincs probléma az
egyház és a testület között. Ezért nem értettem azt a felháborodott viselkedést, amit Vargáné
mutatott.
Dr. Papp László képviselő:
Azok után, amit mondott nem nekünk kellene meghívni a testületi ülésre, hanem neki kellene
jönni bocsánatot kérni. Ennyi méltóság kell, hogy legyen bennünk.
Ács Lászlóné képviselő:
Az Orfeusz által üzemeltetjük a temetőt, ők végzik a temetést. Ezzel kapcsolatban mondanám
el, hogy a héten volt egy temetés, esett az eső, és mindenki felháborodására leszedésre került
a lobogó a zászlóról. Kérném, hogy valamilyen megoldást találjanak már, és ha esik az eső,
akkor is legyen lobogó.
Piskolczi Géza polgármester:
Ehhez a dologhoz semmi köze nincs az Orfeuszhoz.
Dr. Papp László képviselő:
Szabó István esperes úr mondta, hogy esőben le kell venni a lobogót.
Kovács Tibor alpolgármester:
Sokfele jártam már temetésen, és sehol nem divat már a zászló vitele. Az lenne a javaslatom,
hogy annak a 6 zászlónak csináljanak a ravatalozóban bent tisztes távolságban a koporsótól 6
tartót. A családnak is problémát jelent, hogy zászlóvivőt keressenek.
Gyalog Imre képviselő:
A múlt héten ellenőrzés volt a Kft-nél. Ezzel kapcsolatban mit mondana polgármester úr?
Piskolczi Géza polgármester:
A VPOP részéről volt ellenőrzés, szakértővel jöttek ki ellenőrizni az ötállásos garázst. Jelen
voltam én, a Pénzügyi Bizottság elnöke Horváth doktor úr, Nagy Sándor és Boros Tibor
vállalkozó. Az ellenőrzés lényege az volt, hogy vannak hiányosságok. Pl. a műhelyre beépített
8 db ablak az ötállásos garázs költségvetésébe volt beépítve, melyről tudott a testület is.
Összeg szerint belefért. Az MVH-nál ezt el tudtuk rendezni, de már a VPOP nem értett ezzel
egyet. Megkérdeztem a VPOP tisztet, hogy ilyenkor mi lesz. Azt mondta, hogy ez okirat
hamisítás, jogtalan gazdasági előnyszerzés. Elmondta, hogy ha 100 ilyen ellenőrzést végeznek
is találnak hibát.
Gyalog Imre képviselő:
Uniós támogatásról van szó. Ha vissza kell fizetni a 6,5 millió Ft-t, akkor ki fogja
visszafizetni?
Piskolczi Géza polgármester:
3 millió Ft volt a támogatás összege.

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

Gulyás József
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Jegyzőkönyv-hitelesítő
Taskó Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

