Bököny Község Képviselő-testülete
2011. december 22-i rendes üléséről
Ikt. szám: 644-23/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R.

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Döntés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Döntés a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
24/2004.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
4) Döntés a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) A 93/2011.(VI.24.) önkormányzati határozat módosításának megtárgyalása Bököny Község
Újfehértó-Bököny víziközműfejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú
pályázat víziközmű társulati hitelhez kapcsolódóan /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
6) Iratkezelési Szabályzat elfogadása /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
7) Tájékoztató a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját
képező célokról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
8) Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: polgármester

9) A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó
társulásról szóló megállapodás megtárgyalása és elfogadása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
10)Egyebek

Bököny, 2011. december 13.

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22. napján 13:00 órakor
megkezdett rendes 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
Dr. Papp László
Szálku Tibor
Fekete Beáta

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag
pénzügyi előadó

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 Képviselő-testület
határozatképes, Dr. Komoróczy Péter képviselő igazoltan hiányzik.
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Taskó Miklós
és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Döntés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
2) Döntés a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
24/2004.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3) Döntés a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendelet módosításáról
4) A 93/2011.(VI.24.) önkormányzati határozat módosításának megtárgyalása Bököny Község ÚjfehértóBököny víziközműfejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú pályázat
víziközmű társulati hitelhez kapcsolódóan
5) Iratkezelési Szabályzat elfogadása
6) Tájékoztató a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról
7) Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
8) A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról
szóló megállapodás megtárgyalása és elfogadása.
9) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
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
177/2011. (XII. 22.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Döntés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról
2) Döntés a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló 24/2004.(XII.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
3) Döntés a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításáról
4) A 93/2011.(VI.24.) önkormányzati határozat módosításának
megtárgyalása
Bököny
Község
Újfehértó-Bököny
víziközműfejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-20110044 azonosítószámú pályázat víziközmű társulati hitelhez
kapcsolódóan
5) Iratkezelési Szabályzat elfogadása
6) Tájékoztató a köztisztviselőkkel szemben meghatározott
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
7) Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő
teljesítményének értékeléséről
8) A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös
fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról szóló
megállapodás megtárgyalása és elfogadása.
9) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
10) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Döntés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
A kapott támogatások, átcsoportosítások következtében a 2/2011. (III. 16.) számú költségvetési rendeletben
módosítani szükséges a megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint:
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- Az ÖNHIKI II. ütemben megítélt 10.000 eFt összegű támogatás növeli az állami támogatások
előirányzatát, és csökkenti a forráshiány összegét ugyanezen összegben.
- Óvodáztatási támogatás jogcímen kapott 540 eFt összeg emeli az egyes szociális feladatok kiegészítő
támogatása és a szociálpolitikai juttatások előirányzatát.
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen jóváhagyott 36 eFt összeg növeli az
intézményfinanszírozás, a központosított előirányzatok illetve a dologi kiadások előirányzatát.
- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás 2011.
szeptember 1-től 2011. december 31-ig tartó időszakra biztosított 3.771 eFt összeg emeli a
központosított támogatások, intézményfinanszírozás, valamint a személyi juttatások és járulékai,
illetve a dologi kiadások előirányzatát.
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címen kapott 4.493 eFt növeli a központosított
támogatások bevételi előirányzatát. Kiadási oldalon az intézményfinanszírozást és a dologi kiadásokat
emeli ugyanezen összeggel.
- A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja címen utalt 1.644 eFt növeli a
központosított támogatások előirányzatát valamint a személyi juttatások (Pmh: 351 eFt, ÁMK
943eFt), és járulékai (Pmh: 95 eFt, ÁMK 255eFt), illetve az intézményfinanszírozás összegét (1.198
eFt)
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása nő 11.063 eFt-al, mivel az egyes jövedelempótló
támogatások keretében kifizetett juttatások összege meghaladta a tervezett előirányzatokat, így nő a
szociálpolitikai juttatások előirányzata is.
- A 2011. évi népszámlálás lebonyolítására kapott 1.929 eFt. növeli a működési célú támogatásértékű
bevételek, a személyi juttatások (1.401 eFt.) és járulékai (378 eFt), valamint a dologi kiadások (150eFt)
előirányzatát.
- A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett átmeneti segély összege 295 eFt-al csökkentésre
kerül, mely összegből az iskolai tanulókra eső fénymásolási díj és a DSE tagdíj megfizetésre kerül,
tehát nő az intézményfinanszírozás előirányzata ugyanezen összeggel.
- A 2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására érkezett 13 eFt.
növelési a működési célú támogatásértékű bevételek és a személyi juttatások előirányzatát. A
választásra 2010.12.29-én 21 eFt előleget kapott az önkormányzat, de a kifizetésre a következő évben
került sor, ezért 12 eFt összegben személyi juttatások és 6eFt. összegben járulékok közötti
átcsoportosítás szükséges.
- A 2010. évi helyi önkormányzati választás lebonyolítása kapcsán, 2010.12.16-án kiutalt 34 eFt
összegű HVI vezető díj december hónapban került kifizetésre, így az áthúzódott a következő
költségvetési évre, az ehhez szükséges előirányzathoz személyi juttatások (27eFt) és járulékok (7eFt)
közötti átcsoportosítás szükséges.
- A Bökönyi Fesztivál megrendezésére befizetett 230 eFt támogatás növeli a működési célú
pénzeszközátvétel és a dologi kiadások előirányzatát. Továbbá a fesztivál megrendezésére felajánlott 4
havi, 457 eFt összegű Polgármester költségátalánya növeli a dologi kiadások előirányzatát, csökkenti a
személyi juttatások (360eFt) és járulékai (97eFt) előirányzatát.
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- A lakosság által befizetett 43 eFt járdaépítési hozzájárulás emeli a felhalmozási célú
pénzeszközátvétel és a beruházási kiadások előirányzatát.
- A közfoglalkoztatás szakfeladatainak megváltoztatása miatt a 890441 és 890442 számú szakfeladatok
között személyi juttatások és járulékai előirányzat átcsoportosítás szükséges.
- Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázat keretében foglalkoztatottak bértámogatására
jóváhagyott 2.185 eFt növeli a működési célú támogatásértékű bevétek, a személyi juttatások (1.820
eFt) és járulékok (365eFt) előirányzatát.
- A Sport Egyesület támogatásának előirányzata 150 eFt-al csökkent, melyet a labdarúgók
továbbjutással járó mérkőzések után járó megbízási díjainak kifizetéseire fordítottunk, így nő a
személyi juttatások előirányzata. Továbbá 75 eFt összegű előirányzat átcsoportosítás szükséges a
személyi juttatások, 55 eFt. a járulékok között.
- Erdőtelepítési támogatás címen az idei évben nem kapott az önkormányzat támogatást, így a
költségvetésébe tervezett 800 eFt összeggel csökken a működési célú támogatásértékű bevételek és a
dologi kiadások előirányzata.
- Közutak kátyúzási, karbantartási feladatai megtakarított összegéből 7.575 eFt csökkenti a dologi
kiadások előirányzatát és a forráshiány összegét.
- A működési célú pénzeszközátadások, között előirányzat átcsoportosítás szükséges a Bököny Kftnek és Csatornamű Víziközmű Társaságnak tervezett, de csak részben teljesített támogatás
felhasználása miatt.
- Bélyeggyűjtő pályázaton elnyert 148 eFt a működési célú pénzeszközátvétel és a dologi kiadások
előirányzatát emeli.
- Iskolagyümölcs program keretében nyújtott támogatás növeli a műkési célú támogatásértékű
bevételek és egyéb pénzbeli juttatások előirányzatát 837 eFt összeggel.
- TÁMOP 3.4.3 jelű, Iskolai tehetséggondozás című, 4.755 eFt összegű pályázat növeli a működési
célú támogatásértékű bevételek (4.545 eFt), beruházási célú támogatásértékű bevételek (210 eFt)
előirányzatát, a kiadási oldalon a személyi juttatások (2.223 eFt), a járulékok (547 eFt), a dologi
kiadások (1.415 eFt) illetve a beruházási kiadások (210eFt) előirányzatát. A fennmaradó 360 eFt az
intézményfinanszírozás előirányzatát csökkenti a 2011. évi finanszírozás terhére átadott előleg
következtében.
- TIOP 1.1.1 - A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
pályázat keretében elnyert 835 eFt támogatás növeli a működési célú támogatásértékű bevételek,
csökkenti az intézményfinanszírozás előirányzatát, mivel az összeg szintén 2011. évi finanszírozási
előlegként átadásra került.
- A TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja pályázat
keretében a Munkaügyi Központ 391 eFt. összegű támogatása növeli az ÁMK működési célú
támogatásérték bevételei, személyi juttatásai (308eFt) és járulékai (83eFt) előirányzatát.
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- A KEOP 6.1.0 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampányok keretében ÁMK részére kiutalt 1.250 eFt emeli a működési célú támogatásértékű bevélek
és a dologi kiadások előirányzatát.
- Egy fő pedagógus magasabb besorolási osztályba történő besorolása miatt előirányzat
átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások (246eFt) és járulékai (67eFt) között 313 eFt összegben.
- Villamosenergia-szolgáltatás díjak elszámolás következtében az ÁMK iskolai intézményegységében
434 eFt többletdíj került kiszámlázásra, mivel a költségvetésben tervezett összeg erre nem nyújt
fedezetet előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások között.
- 2010. évi Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló
támogatásból 1.866 eFt összeg felhasználása áthúzódott 2011. költségvetési évre, ezért előirányzat
átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások (786eFt), járulékok (212eFt) és dologi kiadások
(868eFt) között.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Piskolczi Géza képviselő:
A varrodának nincs bevétele?
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Szűcs Kornél még nem fizetett.
Papp Csaba képviselő:
Még a működési engedélyüket sem kapták meg.
Gyalogné Lovas Irén polgármester::
Ha nincs több hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítását!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2011.(XII.22.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III.16.) számú rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat– és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a
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helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A 2/2011.(III.16.) rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát

625.286 ezer forintban
625.286 ezer forintban
0 ezer forintban

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási, bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt
előirányzatok jogcímenkénti megoszlását az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület.
Működési bevételek előirányzata összesen:
Ebből:

590.310 eFt.

- Intézményi működési bevételek

15.676 eFt.

- Önkorm. sajátos működési bevétele

146.767eFt.

- Önk. költségvetési támogatása

351.202 eFt.

- Támogatásértékű bevételek

63.216 eFt.

- Véglegesen átvett pénzeszközök

378 eFt.

- Előző évi műk.c. pénzmaradvány igénybev.

13.071 eFt.

- Likvid hitel (forráshiány)

0 eFt.

Fejhalmozási bevételek előirányzata összesen:34.976 eFt.
Ebből:
- Támogatásértékű bevételek

27.091 eFt.

- Véglegesen átvett pénzeszközök

154 eFt.

- Előző évi felh..c. pénzmaradvány igénybev

Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- Dologi kiadások

11 eFt.
7.720 eFt.

590.310 eFt.
214.354 eFt.
54.140 eFt.
176.032 eFt.

- Támogatásértékű működési kiadás

7.200 eFt.

- Műk. célú pénzeszközátadás:

4.300 eFt.

- Társadalom- és szociálpol. juttatások
- Ellátottak pénzbeli juttatása

130.813 eFt.
2.771 eFt.

- Tartalékok

Fejhalmozási kiadások előirányzata összesen:

700 eFt.

34.976 eFt.
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Ebből:
- Felújítások

0 eFt.

- Beruházások

33.531 eFt.

- Felhalmozási célú hitel törlesztés

1.350 eFt.

2.§
(1) A Rendelet. 4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3.§
E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

* Fekete Beáta elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
Döntés a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
24/2004.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta; átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság szerint is emelni kell az árakon, viszont a következő módosításokkal javasoljuk
elfogadásra a rendelet módosítását a Képviselő-testület felé:
A település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás díjtételei
Lakossági közszolgáltatás:

1.083.- Ft/m3

Bököny Község Önkormányzatának:
(Intézményi közszolgáltatás)

984.- Ft/m3

Bököny Község közigazgatási:
(határán kívüli közszolgáltatás)

1.181.- Ft/m3

Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is a Pénzügyi Bizottság által javasolt díjtételeket
javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé!
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a település folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2004.(XII.28.) önkormányzati rendeletének
módosítását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2011.(XII.31.) önkormányzati
rendelete
a település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról
szóló 24/2004. (XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23. § és 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.
§ (3) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/2004. (XII.28.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyére a következő rendelkezés lép:
„ 1. melléklet
Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra
értendőek, mely költségek az ÁFA összegét nem tartalmazzák:
A település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás díjtételei
Lakossági közszolgáltatás:

1.083.- Ft/m3

Bököny Község Önkormányzatának:
(Intézményi közszolgáltatás)

984.- Ft/m3

Bököny Község közigazgatási:
(határán kívüli közszolgáltatás)

1.181.- Ft/m3

2.§
Ez a rendelet 2012. január 01. napján lép hatályban.
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3. Napirendi pont:
Döntés a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta; átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5%-os emelést javasol a Nyír Flop Kft. által küldött díjkalkulációval szemben, jelen
előterjesztést pedig elutasítja.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén elutasítja az előterjesztést és 5%-os díjemelést
javasol.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elutasítja a közterületek tisztántartásáról és a
települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását és a hulladékszállítási
szolgáltatási díj 5%-os emelését javasolja a 2012. évre!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló rendelet elutasításáról
A képviselő-testület
Elutasítja a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítását és a hulladékszállítási szolgáltatási
díj 5%-os emelését javasolja a 2012. évre.
Továbbá, felhatalmazza a polgármestert a Nyír-Flop
Kft. ügyvezetőjével történő tárgyalásra.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont:
A 93/2011.(VI.24.) önkormányzati határozat módosításának megtárgyalása Bököny Község
Újfehértó-Bököny víziközmű-fejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú
pályázat víziközmű társulati hitelhez kapcsolódóan.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Bököny Község Újfehértó-Bököny viziközműfejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-2011-0044
azonosítószámú pályázat viziközmű társulati hitelhez kapcsolódóan javaslom, hogy a 93/2011.(VI.24.)
Önkormányzati határozatot módosítsuk, a hitelintézet kérelmének eleget téve az alább szereplő határozattervezettel, mely 5. ponttal egészül ki.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az Újfehértó-Bököny víziközműfejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú pályázat víziközmű társulati hitelhez
kapcsolódó 93/2011.(VI.24.) Önkormányzati határozat módosítását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
179/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
93/2011.(VI.24.) Önkormányzati határozat módosítása
Bököny Község Újfehértó-Bököny viziközműfejlesztési projekt című KEOP – 1.2.0/09-11-2011-0044
azonosítószámú pályázat viziközmű társulati hitelhez kapcsolódóan
A képviselő-testület
1. kijelenti, hogy Bököny Község Önkormányzata az „ÚjfehértóBököny Víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű KEOP projektben
megvalósuló elemek üzembe helyezésétől számított 5 (öt) évig az új
elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel.
2. kijelenti, hogy a projekt Megvalósíthatósági Tanulmány
költséghaszon elemzésében szereplő díjbeképezési elvek és díjszintek
alkalmazására kötelezettséget vállal.
3. kijelenti, hogy a következők szerint vállalja a projekt által érintett
lakásokra vetítve a csatlakozások számát és arányát.

Megvalósítás
éve
Fenntartási
időszak

Szennyvíz
projektben
érintett
száma
(db)

Csatornahálózatra
csatlakozott
lakások
száma
(db)

Csatornahálózatra
csatlakozott
lakások
száma
(%)

2014.

1150

863

75,04

2015.

1150

885

76,95

2016.

1150

911

79,21

2017.

1150

945

82,17

2018.

1150

1001

87,04

2019.

1150

1058

92,00
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4. Kijelenti, hogy Bököny Község Önkormányzata az „ÚjfehértóBököny víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű KEOP projekt
költség-haszon elemzésében szereplő 241.159.000.- Ft saját forrást,
160.733.000.- Ft vízi közmű társulati hitelből, illetve 80.386.000.- Ft,
erre a célra elkülönített önkormányzati forrásból kívánja
finanszírozni.
5. a/ a Bökönyi Csatornamű Víziközmű Társulat által a Szabolcs
Takarékszövetkezetnél benyújtott – 80.386.- eFt összegű
víziközmű társulati hitel felvétele esetén készfizető kezességet
vállal a hitel és járulékai erejéig, továbbá kötelezettséget vállal
arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitel
visszafizetését
és a hitel járulékainak megfizetését a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
A hitel biztosítékai:
• Az LTP-s szerződésekből származó érdekeltségi
hozzájárulások Szabolcs Takarékszövetkezet történő
engedményezése
•
A
Bökönyi
Csatornamű
Víziközmű
Társulat
pénzforgalmi számláján fennálló mindenkori követelés,
ezen belül elsősorban a kényszerbelépők érdekeltségi
hozzájárulása
• Bököny Község Önkormányzatának készfizető kezességvállalása
• Bököny Község Önkormányzatának mindenkori költségvetése
b./ kijelenti, hogy kezességvállalása a 1990. évi LXV. tv. 88.§ (2)
bekezdésben foglalt előírásoknak megfelel.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozatban foglaltakkal tartalmilag megegyező nyilatkozatokat
aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont:
Iratkezelési Szabályzat
Gulyás József jegyző:
A köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, módosított 1995. évi LXVI.
törvény 9. §-ának előírása alapján a köziratok kezelésével és védelmével kapcsolatos követelmények
teljesítésének részletes szabályait, a közfeladatot ellátó szerv (helyi önkormányzat) által készített iratkezelési
szabályzat és annak mellékletét képező irattári tervnek kell tartalmazni.
A képviselő-testület hivatala iratkezelési szabályzatának összeállítására vonatkozó, 2007. szeptember 20-tól
hatályos központi előírásokat, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló,
módosított 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet szabályozza. A Korm. rendeletet módosításáról szóló
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64/2010. (III.18.) Korm. rendelettel módosított rendelkezéseknek megfelelően legkésőbb 2011. december 31ig módosítani kell a hatályban lévő iratkezelési szabályzatot.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Elfogadásra javasolja
azzal a módosító javaslattal, hogy a szabályzatban a mindenkori ügykezelő megnevezés szerepeljen, ne pedig a
jelenlegi ügykezelő neve; így nem lenne szükség a határozat módosítására az ügykezelő személyének változása
esetén.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az Iratkezelési Szabályzatot azzal a
módosítással, hogy a mindenkori ügykezelő megnevezés kerüljön a szabályzatba!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról
A képviselő-testület
Elfogadja az Iratkezelési szabályzatot azzal a
módosítással, hogy a jelenlegi ügykezelő neve helyére a
„mindenkori ügykezelő” meghatározás kerül.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont:
Tájékoztató a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
célokról.
Gulyás József jegyző:
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. évre vonatkozóan is meg kell határozni azokat a célokat, melyek a
köztisztviselőkkel
szemben
támasztott
teljesítménykövetelmények
alapját
képezik.
A
teljesítménykövetelmények meghatározására vonatkozó előírást a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rögzíti.
Gulyás József jegyző ismerteti a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelményeket 2012. évre vonatkozóan.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a köztisztviselőkkel szemben
meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló tájékoztatót!
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a köztisztviselőkkel szemben meghatározott
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
A képviselő-testület
A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi
XXIII. törvény alapján a melléklet szerint dönt a 2012.
évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy - a
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján
gondoskodjon a jegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények 2012. január 31-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző részére írásos dokumentum
formájában történő átadásáról; - a jegyző a teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon ki a
köztisztviselőkkel szembeni teljesítménykövetelmények
2012. január 31-ig történő kidolgozásáról, és ezek
dokumentum formájában való átadásáról.
- a jegyző teljesítményértékelését 2012. december 20-ig
végezze el, s arról a testületet legkésőbb 2012.
december 31-ig tájékoztassa;
- folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző
köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos
feladatellátását.
Határidő: 2012. január 31., illetve a határozatban
megjelölt határidők
Felelős: polgármester, jegyző
Melléklet: 1 darab

7. Napirendi pont:
Tájékoztató a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§-a szerint, a munkáltatói jogkör gyakorlója a
köztisztviselő munkateljesítményét írásban értékeli. A jegyző esetében a teljesítménykövetelmények
megállapítására és a teljesítményértékelésre a polgármester jogosult.
* Gyalogné Lovas Irén polgármester ismerteti Gulyás József jegyző teljesítményértékelését.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat tudomásul venni szíveskedjenek!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
a jegyző munkakörű köztisztviselő teljesítményének értékeléséről
A Képviselő-testület
a jegyző munkakörű köztisztviselő 2011. évi teljesítményének értékeléséről szóló tájékoztatást tudomásul
vette.

8. Napirendi pont:
A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó
társulásról szóló megállapodás megtárgyalása és elfogadása
Dr. Horváth József alpolgármester:
A megállapodás fontosabb pontjai szerint:
- A Társulási megállapodás felülvizsgálatára szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kerül sor. A felülvizsgálat
határideje minden év november 30-a.
- A társult önkormányzatoknak kötelezően biztosítani kell az ügyeletben részt vevő háziorvost, nővért és gépkocsivezetőt.
A 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 15.§ (6) pont: „Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a
továbbiakban ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével kötött
szerződésének megfelelően látja el. A területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi tevékenységet végző orvos az ügyelet
működtetőjével kötött szerződésben rögzített feltételek szerint működik közre az ügyelet ellátásában.”
- Az ügyeleti hozzájárulás alapja az előzetesen elfogadott költségvetés. A hozzájárulás megfizetése az előzetesen elfogadott
költségvetés alapján havonta, Balkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által kiállított számla alapján.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozásból kizárólag az ügyeletben résztvevő orvos, nővér,
a gyógyszer költség és az ügyeletvezetői díj kerül kiegyenlítésre.
- A gesztor önkormányzatnak a központi ügyelet éves költségvetési tervét tárgyévet megelőző év január 15-ig kötelező
beterjesztenie a társult önkormányzatokhoz. A költségvetési terv elfogadásának határideje január 31.
- A központi ügyeleti szolgálatnál felmerülő, szükségessé váló felújítási, beruházási igények megvalósítása, költségeinek
viselése a társulás által előzetesen jóváhagyott költségvetés alapján a társult önkormányzatok feladata, lakosságszám
arányosan.
- A közösen fenntartott központi ügyelet költségeinek felhasználását évente három alkalommal (a társult önkormányzatok
által delegált egy fő) pénzügyi szakemberekből álló bizottság ellenőrzi a gesztor önkormányzatnál. A bizottság egyszerű
többséggel dönt a költségek felhasználásáról. Az ellenőrzéseket az önkormányzatokra vonatkozó zárszámadási rendelet –
határideje április 30. -, I. félévi költségvetési beszámoló - határideje szeptember 30. -, és azt követően a ¾-ed éves
költségvetési beszámoló – határideje november 30. - elfogadását megelőzően kell elvégezni, értékelni és a Képviselőtestületeknek beszámolni.
- Amennyiben a költségvetési év során a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásában pénzügyi instabilitás helyzet állna
elő, akkor az önkormányzatok a támogatás mértékét soron kívül felülvizsgálják. Az átlagtól eltérő vonulás számmal
rendelkező önkormányzatot többletfizetési kötelezettség terheli, az eltéréssel arányosan.
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A társult önkormányzatok bármelyikének kezdeményezésére a társulási ülést 15 napon belül össze kell hívni.
- A társulási megállapodás a felek részéről az év folyamán bármely időpontban felmondható,

melyről a Képviselő-testület határozatát 90 nappal korábban kell meghozni. A társult tagok
kötelesek a gesztor önkormányzattal 90 napon belül elszámolni.
Tehát, elfogadták, hogy az év során bármikor kiléphetünk, amiről a Képviselő-testület határozatát 90 nappal
korábban kell meghozni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Központi Egészségügyi Ügyeleti
Szolgálat közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulásról szóló megállapodást!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat közös fenntartására létrehozott
intézményfenntartó társulásról szóló megállapodás megtárgyalása és elfogadása
A Képviselő-testület
elfogadja a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat
közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó
társulásról szóló megállapodást.

9. Napirendi pont:
Polgármester beszámolója lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2011. december 02-én a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója Móricz Úr aláírta az előfinanszírozási szerződést
a szennyvízberuházáshoz. Ezt azon a napon a Takarékszövetkezetbe és az Innoinvest Kft-nek is beadtam.
2011. december 4-én Advent második vasárnapján, délután 4 órakor a gyertyagyújtáson vettem részt.
Nagyon örülök, hogy Dr. Horváth József alpolgármester úr elvállalta, hogy a köszöntő beszédet elmondja,
nagyon szép volt. Külön köszönöm József atyának a szép gondolatait, az alsó tagozatos gyermekeknek a
műsort, a felkészítő tanároknak az odaadó munkát, és az énekkarnak a szép énekeket.
2011. december 05-én az Öregek Otthonában köszöntöttük Tóth Miklósnét (született: Gábor Julianna) 90.
éves születésnapja alkalmából.
2011. december 06-án Újfehértón a Víziközmű társulási ülésén vettem részt. Kettő napirendi pont volt.
Az egyik a Társulás 2012. évi munkatervének elfogadása, a másik a másik a Társulás működéséről,
feladatainak megvalósításáról szólt. Elmondta polgármester úr, hogy még mindig hiánypótlásokat kell
teljesíteni. Ezt az Innoinvest Kft munkatársai folyamatosan készítik elő. Községünk esetében mivel ez
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előfinanszírozási szerződés a Nyírségvízzel megkötésre került gyakorlatilag a finanszírozás 100%-ban
összeállt. Újfehértó esetében ez egy kicsit bonyolultabb. De megoldást talál polgármester úr. Fontos, hogy
a befizetések pontosan megtörténjenek a lakosság részéről, mert ha a szerződéskötésre kerül a sor, akkor
számolni kell azzal, hogy ha egy alacsonyabb befizetés van, akkor azért nagyon komoly garanciákat fog
kérni a pénzintézet, hogy a különbözet fedezete rendelkezésre álljon.
Ugyanezen a napon a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász jóvoltából nagyon jó minőségű 25
doboznyi ruhaadományt kaptunk. Ezt a családsegítő munkatársai a szociálisan rászorultak,
mélyszegénységben élők között osztották szét.
2011. december 11-én Advent harmadik vasárnapján 4 órakor a gyertyagyújtáson voltam. Ez is nagyon
megható volt. Köszönöm Jegyző Úr tanulságos történetét, Molnár Csilla református lelkésznő
gondolatait.
2011. december 13-án a Munkaügyi Központba kellett menni a Start mintaprojekt pályázat egyeztetésével
kapcsolatban. Itt volt a Belügyminisztérium munkatársa, aki győzködött bennünket, hogy minél kevesebb
eszközt kérjünk, mert ez nem teljesíthető. Ragaszkodtunk a pályázatban felsorolt eszközökhöz.
Ugyanezen a napon az E-ON munkatársai felhelyezték a díszvilágítást a pózmákra. Nagyon remélem
mindenki megelégedésére.
2011. december 14-én a Nyírségvíz Zrt rendkívüli közgyűlésén voltam. Móricz István vezérigazgató úr
elmondta, hogy a víziközmű törvény tervezete a parlament honlapján megtalálható. Ebben a tervezetben
Nemzeti Közműhivatal felállítását tervezi a kormány. Ez a hivatal fogja eldönteni, hogy melyik cég fogja
egy-egy önkormányzat területén a vízmű ellátást biztosítani. A törvénytervezetben a legfontosabb
akkreditációs követelmény a szervezeti méretnagyság. Mértékegysége a felhasználói egyenérték. Egy
üzemeltetőnek 200.000 felhasználói egyenértéknek kell lennie. Ez még a Nyírségvíznek sincs meg, de
tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy több önkormányzat az ő szolgáltatásaikat vegyék
igénybe. Bízik benne Igazgató Úr, hogy ez egyhamar sikerülni is fog. Továbbá elmondta, hogy 2012.
január 1-től nem lehet magasabb a víz-és csatornadíj a 2011. december 31. napján érvényben lévő díjtétel
2,56%-nál magasabb.
2011. december 16-án a Munkaügyi központba voltam újból egyeztetni kellett a Start projekteket. Ezt
már úgy gondoljuk, hogy elfogadják.
Ugyanezen a napon a Bentlakásos Idősek Otthona karácsonyi ünnepségén vettünk részt jegyző úrral.
2011. december 18-án Advent 4. vasárnapján nagy megtiszteltetésben volt részünk. Kocsis Fülöp püspök
atya tisztelte meg a községet azzal, hogy ezen a szép ünnepségen részt vett és nagyon szép beszédet
mondott - mit illik megfogadni mindannyiunknak.
2011. december 19-én ÁMK-ban voltunk hivatalosak Jegyző úrral. Urbinné Terdik Katalin nyugdíjas
búcsúztatójára.
2011. december 20-án a Nyugdíjas klub karácsonyi műsorán voltunk jegyző úrral.
2011. december 21-én a Dél-Nyírségi Kistérségi társulási ülésén voltam.
Ezt követően Nyíregyházán a Vöröskereszthez mentem, ahonnan 20 élelmiszercsomagot, és ruha,
valamint játék adományt vehettünk át. Az élelmiszer adományt már szétosztottuk a szociálisan
rászorultak, halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élők között. A többit folyamatosan a
családsegítő szolgálat munkatársai segítségével osztjuk szét. Délután az iskolások karácsonyi műsorát
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tekinthettük meg a munkatársaimmal. Ezt követően Jegyző Úrral az ÁMK dolgozóinak évzáró
rendezvényén vettünk részt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
Polgármester beszámolója lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester beszámolóját a lejárt
határidejű határozatokról.

10. Napirendi pont:
Egyebek

- Bököny Non-profit Kft. könyvelése:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Bököny Non-profit Kft. részére új könyvelőt szeretnénk fogadni, mert a jelenlegi könyvelőnkkel nem
vagyunk megelégedve. Kérem a Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy a
Bököny Non-profit Kft. részére új könyvelőt kérjünk fel!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
185/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
Döntés a Bököny Non-profit Kft. Könyvelési- és
könyvvizsgálati szolgáltatásáról
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy a Bököny Non-profit Kft.
Könyvelési szolgáltatatását a BA-RO KÖNYVELŐIRODA Kft-vel, továbbá könyvvizsgálói szolgáltatását a VAL-ETHIK Kft-vel
2011. december 31. napjával megszünteti.
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Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

- Bököny Község Önkormányzatának könyvelése:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bököny Község Önkormányzata részére is új könyvelőt szeretnénk fogadni, mert a jelenlegi könyvelőnkkel
nem vagyunk megelégedve. Kérem a Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy
Bököny Község Önkormányzata részére új könyvelőt kérjünk fel!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
186/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
Döntés Bököny Község Önkormányzatának
könyvvizsgálói szolgáltatásáról
A Képviselő-testület
döntött arról, hogy Bököny Község
Önkormányzatának könyvvizsgálói szolgáltatását a NYÍR-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ Kft-vel 2011. december 31. napjával megszünteti.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

- Döntés a Bökönyi Hírmondó negyedévente történő színes nyomtatásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Javasolom, hogy a továbbiakban a Bökönyi Hírmondót színesben nyomtattassuk; sokkal igényesebb lenne.
Gulyás József jegyző:
Utána néztünk, színes nyomtatás esetén, 1000 példánynál csupán körül belül 18 eFt. pluszköltséget jelentene.
Szálku Tibor bizottsági tag:
Javasolom, hogy az újság negyedévente történő megjelentetését!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki támogatja, hogy a Bökönyi Hírmondó,
Bököny Község közéleti lapját a jövőben negyedévente, színes nyomtatásban terjesszük!
20

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2011.(XII.22.) önkormányzati
határozata
Döntés a Bökönyi Hírmondó
negyedévente történő színes nyomtatásáról
A Képviselő-testület
támogatja a Bökönyi Hírmondó, Bököny Község
közéleti lapjának negyedévente történő színes
nyomtatását.
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Több napirendi pont nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Dr. Horváth József

Taskó Miklós
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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