Bököny Község Képviselő-testülete
2013. április 19-i közmeghallgatásról
Ikt. szám: 1-5/2013.
határozatai: 41-44/2013.

TÁRGYSOROZAT
1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról
Előadó: polgármester
2.) Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és működéséről
Előadó: polgármester
3.) Közérdekű bejelentések, javaslatok
Előadó: polgármester

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 19. napján, 18:00 órakor
megtartott nyilvános közmeghallgatásáról.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Komoróczy Péter
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Gulyás József
Nagy Sándor
Hibján Zoltán
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Dr. Papp László
Szűcsné Fekete Irén
Vilmánszki László
Szálku Tibor

jegyző
Újfehértó Város polgármestere
Inno Invest Kft.
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott nyilvános közmeghallgatást megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a közmeghallgatásról készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Taskó Miklós és Papp Csaba képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata a közmeghallgatás napirendjére:
1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról
2.) Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és működéséről
3.) Közérdekű bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2013. (IV.19.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról

2.) Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és működéséről
3.) Közérdekű bejelentések, javaslatok

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvízberuházásról
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Megkérem Hibján Zoltán urat, az Inno Invest Kft. ügyvezetőjét, hogy bővebb felvilágosítást adjon
számunkra az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról!
Hibján Zoltán Inno Invest Kft.:
A közbeszerzési eljárás, amely alapján a kivitelező kiválasztásra került, véget ért. A szerződés május
elején aláírásra kerül. A közbeszerzési felhívásban elég komoly feltételeket állítottunk fel; a beruházást
másfél év alatt kell teljesíteni, különben kötbért kell fizetnünk. A közbeszerzési eljárást az EUROASZFALT Kft. nyerte meg. Tudni kell még, hogy 10 fő munkanélküli foglalkoztatását vállalta be a
cég. Továbbá azt is vállalta, hogy egy irodát is működtet a településen, amely lakossági fórumként
szolgálna.
Anno azzal a céllal jött létre az Újfehértó-Bököny Víziközmű Társulás, hogy segítse a
szennyvízberuházás megvalósítását. A megjelentek közül nagyon sokan beléptek a LTP-be, így
részletfizetésben teljesítik az érdekeltség hozzájárulás megfizetését. Kérem, hogy ennek a
kötelezettségüknek továbbra is tegyenek eleget, az esetleges elmaradásukat próbálják meg pótolni.
Aki az egyösszegű befizetést választotta, nemsokára az is esedékes lesz. A második rácsatlakozás
megépülésének feltétele az érdekeltség hozzájárulás. Kormányrendelet szól arról, hogy ha valaki nem
csatlakozik, talajterhelési díjat köteles fizetnie.
Nagy Miklósné bökönyi lakos:
A Vasvári Pál utcán csak félig megy el a gerincvezeték, a mi telkünk is kimarad. Azt szeretném
kérdezni, hogy fizessem-e tovább az LTP-t?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Igaz, hogy csak a Vasvári utca egyik feléig megy el a csatorna, viszont az egész utcára van tervünk, így
a későbbiekben is kérhetünk rá csatlakozást.
Nagy Miklósné bökönyi lakos:
Ahol nem halad el a gerincvezeték, ott is talajterhelési díjat kell fizetni?
Hibján Zoltán Inno Invest Kft.:
Ott nem kell.
Szima Gábor bökönyi lakos:
Mikor indul el a beruházás?
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Már csak egy minősítési igazolványra várunk.

Hibján Zoltán Inno Invest Kft.:
Májusban aláírásra kerül a szerződés, ezt követően fél éven belül már a beruházás felét el kell végezni.
Ifj. Dalanics László bökönyi lakos:
Nagyon sokan nem tudják, hogy mennyi is lenne a talajterhelési díj.
Dr. Gulyás József jegyző:
Ha valaki nem csatlakozik a gerincvezetékre, akkor 3600Ft/m3 /víz talajterhelési díjat kell fizetnie,
amelyet az önkormányzat adók módjára hajt be.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Mindenképp érdemes fizetni az LTP-t még akkor is, ha esetleg nem halad el a gerincvezeték a ház
előtt, hiszen másra is fel lehet használni az LTP-t. A befizetett összeg nem vész el, akár egy
tetőcserére is felhasználható. Az állam 30%-ot ad a befizetett összeghez.
Szűcsné Fekete Irén bizottsági tag:
Én is arra kérek mindenkit, hogy fizesse a Lakáskasszát. Nem csak a gerincvezetékre való
csatlakozásra lehet felhasználni, hanem egy kedvezményes lakásfejlesztési hitelt is fel lehet venni.
Jegyző úr az előbb tájékoztatott arról bennünket, hogy a talajterhelési díj 3600 Ft/ m3 /víz.
Kiszámoltuk, ez közel 98.000 Ft-ot jelentene éves szinten egy-egy családnak.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Ha nincs több hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az Újfehértó-Bököny Szennyvízberuházásról szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2013. (IV.19.) önkormányzati
határozata
A Képviselő testület
elfogadja az Újfehértó-Bököny Szennyvízberuházásról szóló tájékoztatót.

2. Napirendi pont:
Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és működéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mint tudvalevő, a Képviselő testület alapvető célja, hogy biztosítsa a község működőképességét, és az
önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat
teremtse meg.

Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 29.) számú rendeletével hagyta
jóvá a község 2012. évi költségvetését. 520.268 E Ft bevétellel, 554.561 E Ft kiadással, és 34.393 E Ft
hiánnyal. A költségvetésben megállapított működési hiányt az Önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címen jóváhagyott 30.187 eFt nagymértékben
csökkentette. A takarékos gazdálkodásnak, illetve az elnyert támogatásoknak köszönhetően
likviditási hitel felvételére nem volt szükség.
Önkormányzatunk 2012. évben 773.914 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 98,8%-ra teljesült. Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák, amit a település
lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján kapunk, valamint a sajátos működési bevételek képezték.
A lakosság száma az elmúl év január 1-jén 3.351 fő volt, ami 2011. évhez képest 58 fős csökkenést
mutat. Az Önkormányzat kiadása 2012. évben 715.874 eFt, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 91,4%-ra teljesült. Az összes kiadás 31 %-át személyi juttatások, tehát bér és járulékai
tették ki. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összes kiadás 22 %-os részarányát képezi. Ennél a
kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra fordított
összeg volt a meghatározó.
Az önkormányzat 4.559 eFt-tal támogatott a 2012. évben 5 civil szervezetet. (Sport Egyesület, Nonprofit KFT, Diáksport Egyesület, Polgárőrség, Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
A szociális ellátásokra kifizetett összeg is igen jelentős tételt tesz ki. Összeg szerint: 108.379 eFt volt.
Ha megengedik nem sorolnám fel tételesen.
- Rendszeres szociális segély 7.462 eFt.
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 61.684 eFt.
- Ápolási díj 8.386 eFt.
- Időskorúak járadéka 2.125eFt.
- Közlekedési támogatás 809 eFt.
- Óvodáztatási támogatás 760 eFt
- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 6.200 eFt.
- Átmeneti segély 394 eFt került kifizetésre.
- Köztemetésre 183 eFt.
- Szociális célú tüzifa: 3.574 eFt.
- Lakásfenntartási támogatás: 20.925 eFt
- Közgyógyellátás: 239 eFt
Felhalmozási kiadásaink alakulása (ezer Ft):
Napelemes rendszer kiépítése
Laptop, ipad vásárlás
Láncfűrész, aggregátor
Szivattyú beszerzés
Rotációs kapa
út, vízelvez. tervdokumentáció
Főzőzsámoly, húsdaráló
Villamos üzemű sütő
Belarus 820 Traktor
Mezőgazdasági pótkocsi

30 200
793
880
1 100
210
203
310
657
5 587
1 646

Homlokrakodó gép beszerzés
Irodai gépek, felszerelések (ÁMK)
Számítógép (ÁMK)
Nyílászáró csere (Sportöltöző)
PMH. Kazánház ajtó
Polgármesteri hivatal hőszigetelése
Ált.isk. épületenergetikai korszerűsítés
PMH fűtéskorszerűsítés
Épület felújítás József A .u. 7.
Összesen:

9 410
989
104
281
102
560
112 008
8 463
8 409
164 184

Az önkormányzat vagyonának összértéke 2011.évről 2012 évre 939.213 eFt-ről 1.094.700 eFt-ra
növekedett, ami elsősorban a megvalósított beruházásoknak, felújításoknak köszönhető.
Egyéb pályázataink, eredményeink:
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 263 eFt
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 19.900 eFt
Nyári gyermekétkeztetés: 10.217eFt (470 gyermeknek 54 napon keresztül biztosítottuk a meleg
étkeztetést.)
96 gyermek Nyári táboroztatása a KEOP pályázat keretében 4.000.000 Ft összegben
TÁMOP-5.1.3. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért:153.446 eFt.
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése) 8.400 eFt
Leader- Tudásoddal segítsd a vidéket, Ingatlanok átalakítása és felújítása (József A. u. 7. szám
alatti szolgálati lakás felújítására 7.000 eFt
Leader- Helyi szervezetek kis értékű eszközbeszerzés támogatása: 510 eFt
Színes szakkörvilágra 21.837 eFt-ot nyertünk. Itt elsajátíthatják a hátrányos helyzetű gyermekeink
a fotózás, szövés-fonás technikáját.
Kreatívan Bökönyben című pályázatra közel 30.000 eFt-ot nyertünk.
Új szolgáltatások Bökönyben 7.980 eFt.
Továbbra is részt veszünk az iskolatej és gyümölcs programban, amit az általános iskolás
gyermekeknek adunk minden nap.

Önkormányzatunk 2012. 12. 31-én 57.788 eFt összegű pénzmaradvánnyal zárt.
Néhány szót ejtenék még a közhasznú foglalkoztatásról: 2012. évben, a Startmunkában 3 projektre
pályáztunk. A projektek keretében belvízelvezető rendszerek rendbetétele, téli közfoglalkoztatás, és
mezőgazdasági utak karbantartása szerepelt. A 3 projektben 134 fő dolgozott 3 hónapos közfoglalkoztatás keretében. A projektre összesen: 43.782 Ft-ot kaptunk, ebből bérre 32.821 eFt, dologi
költségvetésre 10.742 eFt-ot.
Hosszú közfoglalkoztatás keretében 82 fő vett részt, a szociális földprogram keretében pedig 5 fő
volt foglalkozatva. Közel 2 ha burgonyát ültettünk, se ezt az óvoda konyháján hasznosítottuk. A mai
napig abból a burgonyából készítik a konyhán a burgonyaalapú étkeket. Elmondható, hogy szinte
mindenki teljesítette a felülvizsgálathoz szükséges 30 munkanapot.
2013. évre 5 projektre kaptunk támogatást. Ezen projektek keretében 290 ember 3-4 hónapon
keresztül közfoglalkoztatása lesz megoldva. Ezekre összesen: közel 95.000.000 Ft-ot nyertünk a
Megyei munkaügyi központtól. Ezen összegből bér és járulékra 76.785 ezer ft-ot, továbbá dologi
kiadásokra 18.015 eFt-ot. A pályázat keretében a belvízelvezető rendszerek rendbetétele, a

mezőgazdasági utak karbantartása, az illegális hulladéklerakó felszámolása, és téli és egyéb
értékteremtő közfoglalkoztatás a cél. Ezen programok keretében szeretnénk új buszmegállókat
építeni, az Arany és Béke utcára járdát építeni, a Non-profit Kft telephelyének külső tatarozását
szeretnénk elkészíteni, térköveket, árokbetonokat gyártani, az önkormányzati útpadkák kijavítani, a
piac udvarán elhelyezett veszélyes hulladék (pala törmelék) elszállítani, megsemmisíteni. Ebben az
évben is ültetünk burgonyát, valamint pályázaton nyertünk uborka, paprika, paradicsom és cukkíni
magot. Ezeket szintén az óvoda konyháján kívánjuk felhasználni.
Hosszú közfoglalkoztatás keretében pedig 5 fő fog dolgozni 3-4 hónapos időtartamban 6 órás
foglalkoztatásban. Erre 13. 512 eFt-ot kaptunk
Bio- és megújuló energia (kazán) programra is pályáztunk: Itt 2 fő 1 éves munkabérét és a kazánt és a
hozzá szükséges kiadásokat támogatják. Összesen: 7.490 eFt-ot kaptunk.
Első munkahely garancia: 1 fő 25 év alatti pályakezdő munkavállaló, 6 havi bér és járulékát 100 %ban támogatja a munkaügyi központ. 914.400 eft összegben.
Az adóról is szeretnék néhány szót szólni. A 2012. évben a kommunális adóból 5.024.687 Ft,
iparűzési adóból 11.013.877 Ft, gépjárműadóból 8.974.089 Ft összegű bevétel keletkezett. Nagyon
nehéz dolog ilyen helyzetben az adóvégrehajtás. Sajnos munkahelyek nincsenek, az önkormányzat és
intézményei pedig minden munkanélkülit nem tudnak foglalkoztatni. Meg kell említsem a
szemétszállítási díjat, amiből sok vita származik. Sokan összetévesztik a kommunális adóval. Az nem
egyenlő fogalom. Ebből az önkormányzatnak semmi bevétele nem keletkezik, ennek bevétele a
szállítást végző társasághoz érkezik be.
S végezetül szeretném megköszönni a tisztelt képviselő társaim, a polgármesteri hivatal minden
dolgozójának, az önkormányzati intézmények minden dolgozójának az elmúlt évben nyújtott
önzetlen és a község előrehaladását szolgáló munkáját, hozzáállását. Nagy Sándor Úrnak, Újfehértó
Város polgármesterének a nagyon sok és hasznos jó tanácsát. A község lakosainak segítségét,
tanácsait, hogy segítik mindennapi munkánkat.
Ígérem, hogy mint eddig, ezután is a legjobb tudásom szerint kívánom és fogom Bököny Község
lakosságát szolgálni. Köszönöm, hogy meghallgatták tájékoztatómat! Most pedig kérem, tegyék fel
kérdéseiket, hozzászólásaikat!
Ha nincs hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja
Bököny Község Vagyonáról és működéséről szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2013. (IV.19.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és működéséről
A Képviselő testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját
Bököny Község Vagyonáról és működéséről.
3. Napirendi pont:

Közérdekű bejelentések, javaslatok
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megkérem a Tisztelt megjelenteket, tegyék fel kérdéseiket, osszák meg velünk javaslataikat!
Nem érkezett közérdekű bejelentés, javaslat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha nincs közérdekű bejelentés, javaslat, akkor megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a közérdekű bejelentések, javaslatok c. napirendi pontot!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2013. (IV.19.) önkormányzati
határozata
Közérdekű bejelentések, javaslatok
A Képviselő testület
Elfogadja a Közérdekű bejelentések, javaslatok c.
napirendi pontot.

Több napirendi pont nem volt, a polgármester bezárta a közmeghallgatási ülést 18:55 órakor.

Kmft.

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Taskó Miklós

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők

