Bököny Község Képviselő-testülete
2013. február 14-i rendes üléséről
Ikt. szám: 1/2012.
határozatai: 1-22/2013.
rendeletei: 1-4/2013. R.
TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Döntés az 5/2012.(II.29.) költségvetési rendelet módosításáról./írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3)Bököny Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat elfogadása./írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
4) A Vagyonvédelmi Őrség (polgárőrség) 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló
beszámolója. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
5) A Tűzoltó egyesület 2012. évi beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
6) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről, a kapott támogatások
tükrében /írásbeli előterjesztés/
Előadó: SE elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
7) Bököny Csatornamű Viziközmű Társulat 2012. évi támogatásának megtárgyalása
támogatási szerződés alapján /írásbeli előterjesztés/
Előadó: Társulás Elnöke
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
8) Bököny Község Non-profit Kft. 2012. évi beszámolója támogatási szerződés alapján.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: Bököny Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

9) A Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2012. évi támogatásról. /írásbeli
előterjesztés/
Előadó: ÁMK DSE vez.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
10) A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2012. évi
támogatásról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK DSE vez.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
11) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
12) Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
13) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról,
elfogadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
14) Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft–vel kötött közszolgáltatási
módosításáról, elfogadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság

szerződés

15) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról, elfogadásáról. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
16) Bököny Község Önkormányzata és Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
megállapodásainak elfogadása. /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
17) Tájékoztató a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai által letett
Vagyonnyilatkozatokról
Előadó: Bizottság Elnöke
18) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és
Sport Bizottság
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19) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
20) Egyebek
21) Balogh Sándorné kérelmének megtárgyalása /ZÁRT ÜLÉS/
Előadó: polgármester
Bököny, 2013. február 28.

Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján, 16:00 órakor
megtartott nyilvános rendes üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Gulyás József
Bobikné Sándor Erzsébet
Csonka Tamás Pálné
Fekete Beáta
Kis Gusztávné
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Nagy Sándor
Dr. Papp László
Szálku Tibor
Szálku Tiborné

jegyző
Barota Mihály ÁMK - kulturális szervező
Bentlakásos Idősek Otthona vezetője
pénzügyi előadó
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
bizottsági tag
Bököny Non-profit Kft. ügyvezetője
bizottsági tag
bizottsági tag
Barota Mihály ÁMK megbízott vezetője

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Taskó Miklós és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2) Döntés az 5/2012.(II.29.) költségvetési rendelet módosításáról
3)Bököny Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat elfogadása.
4) A Vagyonvédelmi Őrség (polgárőrség) 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolója.
5) A Tűzoltó egyesület 2012. évi beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról.
6) Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről, a kapott támogatások tükrében
7) Bököny Csatornamű Viziközmű Társulat 2012. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján
8) Bököny Község Non- Profit Kft. 2012. évi beszámolója támogatási szerződés alapján.
9) A Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2012. évi támogatásról.
10) A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2012. évi támogatásról.
11) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
12) Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása.
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13) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, elfogadásáról.
14) Észak –Alföldi Környezetgazdálkodási Kft–vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról,
elfogadásáról.
15) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról, elfogadásáról.
16) Bököny Község Önkormányzata és Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
megállapodásainak elfogadása.
17) Tájékoztató a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai által letett
Vagyonnyilatkozatokról
18) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről
19) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
20) Bököny Község utcaneveinek megtárgyalása
21) Közalapítvány tagjaival kapcsolatos döntések
22) A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi beszámolója és 2013. évi
beiskolázási terve.
23) A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2013. évi programterve.
24) Egyebek
25) Balogh Sándorné kérelmének megtárgyalása /ZÁRT ÜLÉS/
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2)Döntés az 5/2012.(II.29.) költségvetési rendelet módosításáról
3)Bököny Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
szóló határozat elfogadása.
4)A Vagyonvédelmi Őrség (polgárőrség) 2012. évi
önkormányzati támogatásáról szóló beszámolója.
5)A Tűzoltó egyesület 2012. évi beszámolója a kapott támogatás
felhasználásáról.
6)Beszámoló
a
Bökönyi Sportegyesület 2012.
évi
tevékenységéről, a kapott támogatások tükrében
7)Bököny Csatornamű Viziközmű Társulat 2012. évi
támogatásának megtárgyalása támogatási szerződés alapján
8)Bököny Község Non- Profit Kft. 2012. évi beszámolója
támogatási szerződés alapján.
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9) A Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a
2012. évi támogatásról.
10) A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány
beszámolója a 2012. évi támogatásról.
11) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
megalkotása.
12) Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása.
13) A közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárdhulladékkal
kapcsolatos
közszolgáltatásról
szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról,
elfogadásáról.
14) Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződés módosításáról, elfogadásáról.
15) A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.)
önkormányzati rendeletének módosításáról, elfogadásáról.
16) Bököny Község Önkormányzata és Bököny Község Roma
Nemzetiségi Önkormányzata megállapodásainak elfogadása.
17) Tájékoztató a Bököny Község Önkormányzat Képviselőtestület tagjai által letett Vagyonnyilatkozatokról
18) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
átszervezéséről
19) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
20) Bököny Község utcaneveinek megtárgyalása
21) Közalapítvány tagjaival kapcsolatos döntések
22) A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi
beszámolója és 2013. évi beiskolázási terve.
23) A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2013. évi
programterve.
24) Egyebek
25) Balogh Sándorné kérelmének megtárgyalása /ZÁRT ÜLÉS/
26) Pál Jánosné kérelmének megtárgyalása /ZÁRT ÜLÉS/
27) Tájékoztató Piskolczi Géza szabadságmegváltásáról /ZÁRT
ÜLÉS/

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2012. december 14-én, a Munkaügyi Központból hatósági szerződést kaptunk, melyben a bio- és
megújuló energiafelhasználás START Munka Mintaprogram támogatásban részesítette az
Önkormányzatot. November 12-én nyújtottam be ezt a kérelmet, melyben az Önkormányzat, az
óvoda és a konyha épületére alternatív fűtési rendszer megvalósítása fog megtörténni. Ennek
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keretében két főt foglalkoztatásának bérét (2.416.576 Ft.), valamint a beruházás dologi költségeihez
5.073.342 Ft-ot vissza nem térítendő céltámogatást nyújt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A
beruházást 2013. április 30-ig kell befejeznünk, a pénzügyi elszámolást pedig május 31-ig kell
elkészítenünk.
Ugyanezen a napon, délelőtt 10 órakor a Sorsvezető Iroda karácsonyi ünnepségén vettem részt a
Művelődési házban, délután 15 órától pedig Nyíracsádon, szintén a Sorsvezető Iroda által
megrendezett karácsonyi műsorra voltam hivatalos.
December 15-én, a Bentlakásos Idősek Otthonában rendezett karácsonyi műsoron voltam.
December 16-án, Advent alkalmából megrendezett ünnepségen vettem részt, ahol az általános
iskolások adtak elő műsort és Dr. Lipták József római katolikus plébános mondott beszédet.
December 18-án a Belügyminisztérium, Tállai András önkormányzati államtitkár úr aláírásával ellátott
miniszteri döntését kaptuk meg az Önhibájukon hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatásáról, melyen 24.500.000 Ft. összegű, vissza nem térítendő támogatás került jóváírásra
Önkormányzatunknak. Ennek elszámolásáról 2013. június 30-ig kell eleget tennünk a Magyar
Államkincstár felé.
Ugyanezen a napon, a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás társulási ülésén vettem részt, ahol az
igazgató asszony beszámolt a 2012. évi tevékenységükről, eredményekről. A Start Munkaprogram
keretében nagyon sok munkanélkülit tudtak foglalkoztatni.
December 19-én az Energia Hivataltól helyszíni ellenőrzést végeztek az iskola energetikai
pályázatával kapcsolatban. Elég hosszantartó, teljes körű vizsgálat volt; mindent rendben találtak.
December 20-án az iskolások karácsonyi műsorára voltam hivatalos, nagyon megható és ötletes
műsorral készültek. Köszönöm a felkészítő tanárok odaadó munkáját!
December 21-én, a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címén 9.410.000 Ft-ot
kaptunk, melyet december 31-ig kellett elköltenünk. Ebből a GBC homlokrakodó megvásárlása
történt. Ehhez még 3.800.000 Ft-ot kell hozzátennünk, amelyet beterveztünk a költségvetésünkbe.
Január 02-án már két fővel kevesebben kezdtük meg a munkát a Polgármesteri Hivatalban. A
feladatok ellátása azonban folyamatos volt: a pénztári feladatokat Dudásné Törő Brigitta kapta, a
közmunkával és munkaügyekkel kapcsolatos feladatokat pedig Buczi Mihályné vette át. A falugazdász
feladatait pedig Bodnár Zoltán segíti.
Január 07-én, a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróságtól idézést kaptam, melyben Piskolczi Géza Péter
felperes Bököny Község Önkormányzata alperes ellen szabadság- és tanulmányi kedvezmények iránt
indított perében kell megjelenni. Piskolczi Géza képviselő úr 3.251.730 Ft. összegben követeli a
szabadsága megváltását.
Január 11-én, a Bentlakásos Idősek Otthonában Papp Sándorné 90. éves jubileumi születésnapján
vettem részt.
Január 16-án a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival beszéltük meg az ez évi feladatokat,
terveket. Ezt követően, Dr. Karakó László úr, a Nagykállói Járási Hivatal vezetője személyes
jelenlétével tisztelt meg bennünket. A jó kapcsolat reményében és a feladatok megoszlásáról volt szó.
Karakó hivatalvezető urat meghívtuk a mai képviselő-testületi ülésre, kérte, hogy mentsem ki, mert
egyéb más elfoglaltságai vannak, de ígérte, hogy a következő képviselő-testületi ülésünkön jelen lesz.
Január 18-án, a Hajdúhadházi lőtérre voltam hivatalos, az ez évi feladatokról, tervekről tartottak
tájékoztatót a polgármestereknek.
Január 19-én, Pallai Ferenc és neje 50 éves házassági évfordulója alkalmából tettük tiszteletünket
jegyző úrral.
Január 14-től kezdtük el kiosztani a közel 300 fő részére a szociális tűzifát.
Január 24-én, a Magyar Államkincstár megkeresésére, nyilatkoznunk kellett az állami tulajdonban
lévő, önkormányzatunk közigazgatási belterületén lévő, használaton kívüli ingatlan térítésmentes
tulajdonba adásáról. Sajnos esetünkben nem sok ilyen belterületi ingatlan volt, kivéve a Bököny
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belterület 514-es hrsz., a valóságban: Bököny, Bem József u. 67. szám alatti 4/16 tulajdonhányadú
ingatlan. Kértük, hogy ha lehet, akkor ez az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Január 28-án érkezett meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata, melyben a nyáron
megvásárolt óvodai konyha részére kis értékű eszközök támogatásáról, 487.030 Ft. összegben.
Január 29-én, az Állami Számvevőszék tájékoztatását kaptuk meg, mely szerint januárban megkezdte
a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatásrendszere hatékonyságának,
eredményességének ellenőrzését. Ennek során, önkormányzatunk információ- és adatszolgáltatásban
érintett; ezeknek február 12. napjáig kellett eleget tennünk.
Február 04-én a Szabolcs Takarékszövetkezet arról tájékoztatott, hogy a Bököny Csatorna és
Víziközmű Társulat által megvalósítani kívánt beruházáshoz a Takarékszövetkezet finanszírozza a
beruházáshoz szükséges hiányzó forrást. A hitel fedezetéül a társulati tagok által megkötött
Takarékszövetkezetre engedményezett Fundamenta Lakástakarék Pénztári megtakarítások
szolgálnak. A Fundamenta Lakástakarék Pénztár tájékoztatása szerint, a kölcsönszerződés szerinti
hitelösszeghez szükséges megfelelő fedezet azonban nem áll rendelkezésre. Ez abból adódik, hogy a
Fundamenta 219 főnek felmondta a lakáskasszáját, mert abszolút nem mutattak fizetési
hajlandóságot; közel 200 főnek pedig rendszertelen a fizetése. Március végéig valószínűleg
megköttetik a kivitelezői szerződés, és ha ez nem áll rendelkezésünkre, a beruházás megvalósítását
nagyban akadályozhatja.
Február 06-án az óvodai farsangra voltam hivatalos Jegyző úrral.
Február 07-én a Nyírségi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület közgyűlésén voltam, napirendi
pontok között az elmúlt év tevékenységéről, tagdíjáról, tagdíjat nem fizetők kizárásáról és az ez évi
pályázati lehetőségekről esett szó.
Február 08-án az általános iskolások farsangján vettem részt. Nagyon sok szülő és hozzátartozó
jelent meg.
Február 09-én, a Sorsvezető Iroda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az ÁMK közös farsangján
voltam, majd délután a Bentlakásos Idősek Otthona farsangján.
Február 12-én a Pénzügyi Bizottság ülésén vettem részt.
Február 13-án a Dészker Zrt. elnökigazgató asszonya volt kint az iskola pályázatának végszámla
kiegyenlítése ügyében. A 15%-os saját erőt időben kifizettük, viszont az Elszámoló Hatóság
valamilyen oknál fogva mindig hibát talált az elszámolásban, ezért csúszott a kifizetés. Benyújtottunk
egy kérelmet az EU Önerő Alaphoz, amely közel másfél millió forintot jelentene. A Dészker Zrt.
ügyvezetője azt mondta, ha szólunk, hogy nem kérjük az EU Önerő Alap támogatását, hanem
automatikusan engedik, hogy elutalják a kifizetetlen számlájukat (85%), akkor eltekintenek a
késedelmi kamattól. Egy megállapodást kötöttünk, miszerint, ha február 20-ig megkapják ezt a pénzt,
akkor az Önkormányzatnak egyetlen egy forint késedelmi kamatot sem kell fizetnie.
Ugyanezen a napon, a Kreatívan Bökönyben c. projekt megnyitó konferenciáján voltam, ez egy közel
30 milliós összegű pályázat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására és elfogadására!
Piskolczi Géza képviselő:
Az elmúlt héten, a Polgármesteri Hivatal gépkocsijával és sofőrjével, szombati napon hordta ki a
faluba Polgármester asszony a megmaradt cukrot és lisztet. Ha 6-700 embert ki lehet értesíteni arról,
hogy jöjjön fel és vigye haza az adományt, akkor ezeket az embereket miért nem lehetett kiértesíteni?
Ilyen feladatra van ember és gépkocsi, de a nyugdíjasok étkezését kihordani ilyen hideg időben
kerékpárral kell? A polgármester asszony hivatali autóval és hivatali sofőrrel kampányol. Nem
polgármester asszony feladata lett volna kiosztani ezeket az adományokat. Polgármester asszonynak
is van saját autója, felveszi a havi 90.000 Ft-os átalány díjat, ami szerintem nem illeti meg. Szeretném
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megkérdezni a Polgármesteri Hivatal jogi képviselőjét és jegyző urat is, hogy jogos-e ilyen célra
használni a gépkocsit.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezek nem megmaradt élelmiszeradományok, hanem a szociálisan rászorultak részére, egy karitatív
szervezettők kapott tartós élelmiszerek voltak.
Dr. Papp László bizottsági tag, jogi képviselő:
A Mötv. és a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy a polgármester
választhat, hogy tételes költségelszámolást vagy költségátalányt kér. Polgármester asszony
költségátalányt választott, a Képviselő-testület pedig döntött arról, hogy a fizetésének hány
százalékáig megfelelően kapja azt. Nyilvánvaló, hogy Polgármester asszony nem a saját dolgát végezte
a hivatali gépkocsival, hanem a lakosság érdekében szállította ki az adományokat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A költségátalánnyal kapcsolatban tisztelt Piskolczi képviselő úr tudja a legjobban, hogy az nemcsak a
gépkocsi használatra vonatkozik, hanem egyéb más polgármesteri kiadásokra; legyen az telefon
költség, szaklap előfizetése, internethasználat, ruházat. 2011-ben, közel 5 havi költségátalányomat
nem vettem fel, felajánlottam a lakosság és a község szolgálatába.
A nyugdíjasok ebédjének kihordásával kapcsolatban pedig annyit tudok mondani, hogy a Bentlakásos
Idősek Otthona saját gépkocsival rendelkezik, amellyel hordhatják az ebédet. Itt van körünkben
Csonka Tamás Pálné is, a Bentlakásos Idősek Otthona vezetője, aki megerősítheti azt, hogy nem
tiltottam meg a gépkocsival történő ebédszállítást. Annyit kértem, hogy ha lehetséges, hordják
biciklivel, mert költséghatékonyabb. Nyíradony város, mégis biciklivel hordják, és nem reklamálnak,
hanem tudomásul veszik. Úgy gondolom, hogy minden forint számít.
Ha nincs több hozzászólás, kérem a tisztelt képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja
a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.
2. Napirendi pont:
Döntés az 5/2012.(II.29.) költségvetési rendelet módosításáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
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Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 5/2012.(II.29.) költségvetési rendelet módosítását és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az 5/2012.(II.29.) költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2013. (II. 14.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) rendelet módosításáról
Bököny Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm.
Rendeletben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
92. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésében meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének
kikérésével és figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. Törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el:
1.§
Bököny Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendelete 2.§ (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
- Költségvetési bevételét
732.233 eFt-ban
- Költségvetési kiadását
783.138 eFt-ban
- Költségvetési hiányát
50.905 eFt-ban
melyből:
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek működési célú pénzmaradványa:
11.745 eFt
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló
előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa:
39.610 eFt
állapítja meg.
2. §
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(1) A Költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Költségvetési rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat elfogadása.
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés
keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az
önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell
megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell
megállapítani.
* Fekete Beáta ismerteti a határozat-tervezet 1. mellékletét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság
elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Ha nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja Bököny Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozat-tervezetét!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (II.14.) önkormányzati
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határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.

Ezer forintban!
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség összegei
MEGNEVEZÉS
1

Sorszám

2

2014.

2015.

2016.

3

4

5

ÖSSZESEN
6=(3+4+5)
6

16727

17229

17746

51702

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

1452

1496

1541

4489

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

04

480

494

509

1484

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

18659

19219

19796

57675

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

9330

9610

9898

28837

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

12

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…..+25)

18

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (09-26)

27

9330

9610

9898

28837

4. Napirendi pont:
A Vagyonvédelmi Őrség 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolója.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Vagyonvédelmi Őrség 2012. évi önkormányzati támogatásáról
szóló beszámolóját és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Vagyonvédelmi Őrség 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (II. 14.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Vagyonvédelmi Őrség beszámolója a 2012. évi önkormányzati
támogatásról és a 2013. évi támogatásról
A Képviselő-testület
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a
Bököny
Község
Vagyonvédelmi
Őrség
beszámolóját a 2012. évi Önkormányzati támogatásról
és a 2013. évi támogatásáról szóló kérelmét elfogadja
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont:
A Tűzoltó egyesület 2012. évi beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Tűzoltó Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló
beszámolóját és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Örömmel állapítottuk meg, hogy
kevés tűzeset történt a községben.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Tűzoltó Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2012. évi önkormányzati
támogatásról és a 2013. évi támogatásról
A Képviselő-testület
a Bökönyi Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 2012. évi
Önkormányzati támogatásról és a 2013. évi
támogatásáról szóló kérelmét elfogadja
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester
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6. Napirendi pont:
Beszámoló a Bökönyi Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről, a kapott támogatások
tükrében.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Bökönyi Sportegyesület 2012. évi önkormányzati támogatásáról
szóló beszámolóját és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé! Szorgalmazzuk a
támogatójegyek árusítását.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bökönyi Sportegyesület 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Bökönyi Sportegyesület beszámolója a 2012. évi önkormányzati
támogatásról, és a 2013. évi támogatása
A Képviselő-testület
a Bökönyi Sportegyesület beszámolóját a 2012. évi
Önkormányzati támogatásról és a 2013. évi
támogatásáról szóló kérelmét elfogadja
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont:
Bököny Csatornamű Víziközmű Társulat 2012. évi támogatásának megtárgyalása támogatási
szerződés alapján.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé!
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bököny Csatornamű Víziközmű Társulat 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló
beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Bököny Csatornamű Víziközmű Társulat beszámolója a 2012. évi önkormányzati
támogatásról és a 2013. évi támogatásról
A Képviselő-testület
a Bököny Csatornamű Víziközmű Társulat
beszámolóját a 2012. évi Önkormányzati támogatásról
és a 2013. évi támogatásáról szóló kérelmét elfogadja
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester

8. Napirendi pont:
Bököny Non-profit Kft. 2012. évi beszámolója támogatási szerződés alapján.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bököny Non-profit Kft. 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
16

Bököny Non-profit Kft. beszámolója a 2012. évi támogatásról
és a 2013. évi támogatásról
A Képviselő-testület
a Bököny Non-profit Kft. 2012. évi támogatásról
szóló beszámolóját és a 2013. évi támogatásáról szóló
kérelmét elfogadja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester

9. Napirendi pont:
A Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2012. évi támogatásról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé!
Piskolczi Géza képviselő:
Figyelembe kell venni, hogy a következő Olimpiai Játékokon már nem szerepel a birkózás.
Taskó Miklós képviselő:
Eddig sem az volt a cél, hogy olimpikonokat neveljünk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló
beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület beszámolója a 2012. évi támogatásról
és a 2013. évi támogatásának megtárgyalása.
A Képviselő-testület
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a Barota Mihály ÁMK Diák Sportegyesület
beszámolóját a 2012. évi támogatásról és a 2013. évi
támogatásáról szóló kérelmét elfogadja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester

10. Napirendi pont:
A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2012. évi támogatásról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány 2012. évi önkormányzati
támogatásáról szóló beszámolóját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2013. (II.14.) önkormányzati
határozata
Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány beszámolója a 2012. évi
önkormányzati támogatásról és a 2013. évi támogatásról
A Képviselő-testület
a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány
beszámolóját a 2012. évi Önkormányzati
támogatásról és a 2013. évi támogatásáról szóló
kérelmét elfogadja
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester
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11. Napirendi pont:
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
A 2013. évi költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolja 2013. január 1-jétől életbe lépett
számos olyan jogszabályi előírás, melyek az önkormányzatok életére nézve jelentős változásokat
hoztak. Megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamati, szervezeti rendszerei. Szigorúbb
gazdálkodási szabályok, forrás-struktúra átalakítás, kötöttebb finanszírozás léptek életbe. Az új
feltételek mellett is biztosítandó közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásnak alapja a pénzügyi
gazdálkodást megalapozó, stabil alapokra épülő költségvetés.
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése
rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által
irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a
költségvetési rendeletben külső finanszírozású (hitel) működési célú költségvetési hiány nem
tervezhető.
A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. 2013.
évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban
megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy
a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének
fenntartását.
2013. január 1-jétől a költségvetés tartalmával kapcsolatban életbe lépett egyik lényegi változás, hogy
a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait már nem csak előirányzat-csoportok és
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a
helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.
Mindezek alapján számba vettük a Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatok, valamint a
Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat
biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy:
- az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak
ellátását.
A kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok megbontásáról külön
mellékletek rendelkeznek.
Bököny Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi költségvetési bevételei: továbbra is
elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szervek bevételeit és kiadásait.
Ennek megfelelően, az 1. bekezdésben részletezzük a helyi önkormányzati bevételeket.
1. Helyi Önkormányzat bevételei
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó
bevételeket, helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
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támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit.
- Központi költségvetésből származó bevételek
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 39.067.400 forint
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
ba. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7.312.739 forint. A
támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények
kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.748.338 forint
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg a 2011. évi beszámoló alapján.
bd. Közutak fenntartásának támogatása 2.014.100 forint
A támogatás a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg a 2011. évi beszámoló alapján.
c) Beszámítás összege – 2.796.495 forint
Az 1. a-b alpontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az
önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti.
d). Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9.047.700 forint
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában
meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen: az
igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezetegészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel,
vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi
adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek
biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi
közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
34.848.000 forint
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési
önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő
munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.
2. Óvodaműködtetési támogatás 6.102.000 forint
A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és
felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.
3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 27.030.000 forint
A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő
óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151.
§ (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, tanulók
után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési
térítési díj-kedvezmény biztosított.
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II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott
- rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának,
- 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának,
- 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ának,
- A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának
központi költségvetésből való igénylésére szolgál.
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 33.178.688 forint
Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és
természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés terítési
díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz
biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok
általi támogatásához járul hozzá.
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 3.820.140 Ft.
- Intézményi működési bevételek
Az előző év bázisszámát figyelembe véve a tervezett bevétel 1.770 eFt.
Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételeket, továbbszámlázott közüzemi díjakat, földterület használati díjakat, temető fenntartással
kapcsolatos bevételeket, illetve fizetési számlavezetés kamatbevételeit tartalmazza.
- Közhatalmi bevételekből várhatóan 17.831 eFt bevétel származik az idei évben.
Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza a helyi adók (kommunális adó, iparűzési adó), bírságok, díjak,
pótlékok bevételét.
Az önkormányzat helyi adó bevételeit az előző évi tényleges bevételei alapján terveztük. A helyi
adóbevételekből összesen 16.040 eFt bevétellel számolhatunk.
- Átengedett központi adók tekintetében jelentő forráskiesés tapasztalható. Az új törvényi rendelkezés
alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó része 2013. évtől megszűnt, a gépjárműadó
átengedés mértéke pedig a települési önkormányzatok részére 100%-ról, 40%-ra csökkent. Ezen
jogcímen várhatóan 3.600 eFt lesz a bevétel.
- Működési támogatás államháztartáson belülről
Az OEP-től az egészségügy finanszírozására átvett pénzeszközök a 2013. évben várhatóan 6.204 eFtban realizálódnak. Ide tartozik a védőnői szolgálat finanszírozása, valamint az iskola-egészségügyi
feladatokra nyújtott támogatás.
Itt kerül kimutatásra az önkormányzat közfoglalkoztatás finanszírozására a Munkaügyi Központtól
átvett 91.253 eFt. Továbbá itt szerepel a 600 eFt a mezei őrszolgálat támogatása, illetve 78.268eFt
összegben pedig az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.
- Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összességében 43.946 eFt előirányzattal tervezhető.
Ezen belül:
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- EU-s pályázat kapcsán a KEOP- 4.2.0/A/11-2011-0058 Bökönyi Általános Iskolán napelemes
rendszer telepítése elnevezésű pályázat 25.670 eFt összegű támogatása
- LEADER keretében „Tudásoddal segítsd a vidéket” ingatlanok felújítása és átalakítása tárgyában
7.000 eFt. támogatás.
- LEADER kis értékű eszközbeszerzés megvalósítására 487 eFt összegű támogatás.
- Start munka keretében egyéb építmények, egyéb gépek beszerzésére 10.789 eFt összegű Munkaügyi
Központ támogatása került tervezésre.
2. Polgármesteri Hivatal bevételei
Az Avr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül
az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében
végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.
- Intézményi működési bevételek között a továbbszámlázott szolgáltatások illetve fizetési számlavezetés
kamatbevételei szerepelnek 219 eFt összegben.
- Közhatalmi bevételek között 85 eFt. összegű igazgatás szolgáltatási díj került tervezésre.
- Önkormányzattól intézményi finanszírozásként 144.432 eFt került tervezésre a hivatal 2013. évi
költségvetése egyensúlyának fenntartásának biztosítására.
3. Barota Mihály Általános Művelődési Központ bevételei
- Intézményi működési bevételek: 6.137 eFt.
Az óvodai és iskolai intézményi étkezetés, munkahelyi étkeztetés, valamint az egyéb vendéglátással
összefüggő bevételek itt kerülnek tervezésre. Továbbá tartalmazza a Teleház szolgáltatásainak
díjbevételeit, bérleti díjakat.
- Önkormányzattól intézményi finanszírozásként 79.129 eFt az ÁMK 2013. évre tervezett költségvetése
egyensúlyának fenntartására biztosított összeg.
Az Önkormányzat bevételei mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása
nélkül) 415.350 eFt.
Bököny Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi költségvetési kiadásai
1. Helyi Önkormányzat kiadásai
A feladatokat egyenként számba vettük és szakmai megalapozottsággal az azokra érvényes törvények,
rendeletek figyelembevételével alakítottuk ki az elemi költségvetés kereteit.
- Személyi juttatásokra 95.147 eFt összeget terveztük. Ezen jogcímen figyelembe vettük a havi
rendszerességgel járó juttatásokat a tényleges besorolások szerint, a kötelező lépéseket, jubileumi
jutalmakat.
Itt került tervezésre a védőnői szolgálaton dolgozó közalkalmazotti bérek, a mezei őrszolgálaton
foglalkoztatott közalkalmazott bére, illetve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak
munkabére.
Tervezésre került a közalkalmazottak részére az illetmény számlára történő átutalása és egyszeri
felvétele költségeinek fedezésére 2.000. Ft.
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A Képviselő-testületi tagok, bizottsági tagok tiszteletdíjai önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően került beépítésre.
- Munkaadókat terhelő járulékok: A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 27%-os
munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege 14.900 eFt.
- A dologi kiadások tervezésénél a 2012. évi tényleges teljesítés adatait vettük alapul.
Köztisztasági feladatokra várhatóan 463eFt előirányzat szükséges.
Közutak üzemeltetésére, parkfenntartási feladatokra 2.032 eFt összeget terveztünk.
Ingatlanügyletekkel kapcsolatos feladatok tervezett előirányzata 3.085 eFt. Itt szerepelnek az
önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rezsiköltségei, illetve
karbantartási kiadásai.
Közvilágítás biztosításához várhatóan 5.748 eFt szükséges.
Köztemető fenntartás költségeire az elmúlt évek kifizetései alapján 178 eFt előirányzatot kell
biztosítani.
Egészségügyi ellátás feladataihoz 3.548 eFt dologi kiadást terveztünk. Az összeg magában
foglalja a védőnői szolgálat rezsiköltségeit, szakmai anyag, irodaszer, gyógyszer vásárlásait,
munkaruha költségét, üzemorvosi vizsgálatot, szakmai felelősségbiztosítását.
Sport feladatokra 1.055 eFt összeget biztosítunk, mely tartalmazza a sportöltöző
rezsiköltségeit, karbantartási kiadásait, továbbá üzemanyagköltséget.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadásokhoz 7.943 eFt előirányzat szükséges.
További önkormányzati kötelező feladatok ellátásához - településrendezés,
településüzemeltetés, vízkárelhárítás, szennyvízkezelés, közbiztonság – szükséges kiadások
fedezéséhez 24.280 eFt.
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez. Csak a
legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre jogcímen tervezett összeg 16.759 eFt
Jelentős tétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 8.748 eFt működési hozzájárulása, a DélNyírségi Többcélú Önk. Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekvédelmi Központnak 5.111 eFt
összegű hozzájárulás, illetve az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 2.700 eFt
működési támogatása. Továbbá itt terveztük a rendőrség 200 eFt összegű támogatását.
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - között a diáksport, sportegyesület, KVÖ,
ÖTE, Csatornamű Társulat, Bököny Nonprofit Kft, támogatása került tervezésre.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése e feladatokra összesen 4.240 eFt-ot biztosít.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások között kerül tervezésre a helyi rendelet alapján nyújtott átmeneti
segély, köztemetés kiadása 2.000 eFt összegben.
- Felhalmozási kiadások
A beruházási kiadásaink 17.363 eFt-ot tesznek ki, mely tartalmazza Start munka keretében egyéb
építmények, egyéb gépek beszerzését 10.789 eFt összegben, a helyi piac és főtér rekonstrukció
pályázathoz szükséges 2.700 eFt önerőt, homlokrakodó beszerzését 3.874 eFt összeggel.
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A felújítási kiadások között szerepel az Egészségház felújításához, idősotthon, óvoda energetikai
korszerűsítéséhez szükséges önerő illetve a Polgármesteri Hivatalnál a rámpa kiépítése, összességében
23.321 eFt összegben.
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai
A hivatal költségvetési kiadásainak meghatározásához szintén az Mötv. és az ágazati jogszabályok az
irányadók.
Az eddigi önkormányzati feladatok közül 2013. januártól a Járási hivatalokhoz kerültek át bizonyos
feladatok. A járási hivatal foglalkoztatotti állományába kerültek az önkormányzati hivataloktól átvett
államigazgatási feladatokat ellátók köztisztviselők. Így a polgármesteri hivatal kiadási szintjének
meghatározáskor e miatt csökkenéssel tudunk számolni.
Személyi juttatások között a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges
személyi feltételek biztosításának kiadásai kerültek tervezésre. Az alapilletményen és az egyéb
kötelező juttatásokon kívül a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben engedélyezett bruttó
200 eFt cafatéria juttatás költségét is tartalmazza.
A járulékok előirányzata a bérek után fizetendő 27%-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási
adót tartalmazza 7.802 eFt összegben.
A dologi kiadások között jelentős nagyságrendet képviselnek a közüzemi szolgáltatók részére fizetendő
összegek, irodaszerek, tisztítószerek beszerzése, szakmai feladatellátás előfizetési díjai, tanfolyami
díjak, egyéb vásárolt közszolgáltatások. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások is jelentős összeggel
bírnak.
Szociális, rászorultság jellegű ellátások 95.202 eFt-ot tesznek ki. Itt kerül tervezésre a rendszeres szociális
segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a normatív lakásfenntartási támogatás, 2012. december
hónapra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj, illetve közgyógyellátásban részesülőknek nyújtott
támogatás összege.
3. Barota Mihály Általános Művelődési Központ kiadásai
Személyi juttatásokra 39.379 eFt összeget terveztük. Az óvodai nevelésben résztvevő pedagógusok,
dajkák, a konyhai dolgozók illetve a könyvtári, közművelődési feladatokat ellátók bére és pótlékei,
valamint béren kívüli juttatásai kerültek itt tervezésre.
Tervezésre került a dolgozók az illetmény számlára történő átutalása és egyszeri felvétele költségeinek
fedezésére 2.000. Ft.
A járulékok tervezett előirányzata 10.568 eFt.
A dologi kiadások (35.319 eFt) között kerül tervezésre az élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv,
folyóirat, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszközök, munkaruha beszerzések költségei. Ezek közül
legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés 16.965 eFt.
A költségvetési létszámkeret indoklása
A költségvetésben szereplő létszámkeret kidolgozásakor elsődlegesen a feladat létszámszükségletét
vettük alapul.
2013. évi létszám előirányzat 127 fő. Ebből 1 fő polgármester 8 fő köztisztviselő, 25 fő
közalkalmazott, 3 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó és 90 fő közfoglalkoztatott.
Összegzés
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján elmondható,
hogy a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága, továbbá az emellett jelentkező általános működési
24

kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követei meg. A pénzügyi
egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan
betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink községünk életében viszont
pozitív hatással bírnak.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a
Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület
felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta
meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (II. 14.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos
véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést1 a 2013. évi pénzügyi tervéről
(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:
457.176 E Ft Költségvetési bevétellel
457.176 E Ft Költségvetési kiadással

1

Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálót foglalkoztat az önkormányzat
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0 E Ft Költségvetési
0 E Ft egyenleggel2
0 E Ft -ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások
jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület elrendeli az Önkormányzati
fejezeti tartalék kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú
adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió
forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső
finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának,
vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet
szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a
2

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni
(Áht. 5. § (3) bekezdés).
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közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9-14. mellékletek szerint
határozza meg.
(8) Az önkormányzat kiadási között tartalékképzésre nem került sor.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a
rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások
évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás
szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél –
az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási
szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes
kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.3.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány
tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást
teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A Támogatások, kiegészítések között – a kiegészítő támogatás soron kimutatott összeg a
működési hiány, amely finanszírozása érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a
polgármesteri hivatal készítse elő az Önkormányzati fejezeti tartalék kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. § Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
3 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
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(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 500eFt
összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a
költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla
ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére
növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt
előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb
előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó,
vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok
szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről
oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
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(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. 02. 14 napon, 20:00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti az 5/2012. (II.29) számú rendelet és az ezt módosító 9/2012. (IV11.), 12/2012.
(VII.19), 13/2012. (X.03) számú rendelet.

12. Napirendi pont:
Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A 2013. évi közmeghallgatás időpontját április 19. 18:00-ra javasolom. A következő napirendi
pontokat javasolom:
1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz beruházásról,
2.) Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és működéséről,
3.) Közérdekű bejelentések, javaslatok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a közmeghallgatás
tervezett időpontját és napirendjét!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2013. (II. 14.) önkormányzati
határozata
Közmeghallgatás idejének megtárgyalása
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A Képviselő-testület
2013. április 19. napján (péntek) 18 órakor közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendje:
1.) Tájékoztató az Újfehértó-Bököny Szennyvíz
beruházásról
2.) Tájékoztató Bököny Község Vagyonáról és
működéséről
3.) Közérdekű bejelentések, javaslatok

13. Napirendi pont:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról, elfogadásáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálva
szükségesnek tartjuk, a rendeletben meghatározott díjtételek emelését, illetve a mozgóbolti
kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások tevékenységének korlátozását. A rendelet
módosítása előtti díjak az alábbiak voltak:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cím-és
cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
c) Pótkocsi, munkagép, busz
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
e) Transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
g) alkalmi-és mozgóárusítás
i) vendéglátó ipari előkert
h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység, alkalmi
vásár (falunap)

600 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
1500Ft/hó/gk
800 Ft/m2/év
250Ft/m2/nap
300 Ft/m2/hó
1000 Ft/m2/hó
1200 Ft/m2/hó
1000 Ft/méter

A rendelet-tervezetben minden díjtételt megemeltem bizonyos mértékben; természetesen, bármelyik
díjtételt megváltoztathatja a tisztelt Képviselő-testület.
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cím-és
cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
c) Pótkocsi, munkagép, busz
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
e) Transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
g) alkalmi-és mozgóárusítás
i) vendéglátó ipari előkert

800 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
2000Ft/hó/gk
1000 Ft/m2/év
500Ft/m2/nap
500 Ft/m2/hó
5000 Ft/m2/hó
2000 Ft/m2/hó
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h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység, alkalmi
vásár (falunap)

1000 Ft/méter

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Jegyző úr tájékoztatta arról a bizottságot, hogy
megkereséssel éltek azzal kapcsolatban, hogy a mozgóárusok milyen módon árulhatnak a község
területén, illetve a helyi általános iskola és élelmiszerboltok közelében. A bizottság rendelettervezetben szereplő emelt díjtételeket javasolja elfogadásra a Képviselő-testület felé.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. Az
alkalmi-és mozgóárusításra 1000 Ft/nap díjat javasol a bizottság, hiszen van olyan mozgóboltos, aki
havonta csak egyszer jön, míg más hetente többször is. Ezt az 1000 Ft-os díjat pedig Jegyző úrnak be
kell hajtania.
Piskolczi Géza képviselő:
Jegyző urat szeretném megkérdezni, hogy a kenyérárus mennyit szokott fizetni azért, hogy a
községben árul. A főtéren, az iskolától közelében és a helyi boltok előtt áll meg és ott árulja a
kenyeret, kiflit. Szabályozni kell, hogy hol állhat meg.
Papp Csaba képviselő:
A helyi vállalkozók iparűzési adót fizetnek, de a mozgóárus semmit.
Dr. Gulyás József jegyző:
Jelenleg nem fizet, de ez változni fog. A 93/2007. AB határozat szerint nem lehet szabályozni, hogy
hol állhat meg a mozgóárus, vagyis a rendelet módosítás azon része, amely meghatározza, hogy a
mozgóboltos milyen távol állhat meg az intézményeinktől és a kereskedőktől jogszabályt sért, ezért
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet ezt a részt ne fogadják el.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a közterület használat
szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendeletének módosítását és az alkalmi-és
mozgóárusításra vonatkozó 1000 Ft/nap díjat!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (III. 01.) önkormányzati
rendelete
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a közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályairól szóló 32/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
helyébe a következő rendelkezés lép:
1. melléklet
1./
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyősszerkezet, hirdető berendezés
(fényreklám), cím-és cégtábla
b) árusítás és egyéb fülke / már engedéllyel működő pavilonok/
c) Pótkocsi, munkagép, busz
d) Önálló hirdető berendezések, táblák
e) Transzparensek
f) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
g) alkalmi-és mozgóárusítás
i) vendéglátó ipari előkert
h) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység,
alkalmi vásár (falunap)

720 Ft/m2/hó
180 Ft/m2/hó
1800 Ft/hó/gk
960 Ft/ m2/év
300 Ft/ m2/nap
360 Ft/ m2/hó
1000 Ft/nap
1440 Ft/m2/hó
1200 Ft/méter

2./ A mozgóboltban történő kereskedelmi tevékenység folytatása a közoktatási
és kereskedelmi egységektől számított 150 méter távolságban tilos.
2.§
Ez a rendelet 2013. március 01. napján lép hatályban, és hatályát veszti 2013. március 02-án.

14. Napirendi pont:
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, elfogadásáról.
Dr. Gulyás József jegyző:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, - mely 2013. január 1. napjával lépett hatályba –
47.§ (4) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal
javaslatának figyelembevételével a tárcafelelős miniszter rendeletben állapítja meg. Ebből eredően a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi önkormányzat nem jogosult megállapítani, tehát a
képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie a közszolgáltatási díj mértékét megállapító
szabályozást.
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A törvény 91.§ (2) bekezdése rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb
mértékének 2013. évre vonatkozó megállapításáról, mely szerint a közszolgáltatási díjat megállapító
miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó
díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
Átmeneti időszakban nincs lehetősége az önkormányzatnak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat megállapítani.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is
tárgyalta, megkérem a bizottság elnökeit, tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a napirendi pontot!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013.(II. 14.) önkormányzati
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatökrében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet 1 melléklete helyére a következő rendelkezés lép:
1 melléklet:
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A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási
díjtétele magában foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítást.
SZÁLLÍTÁS NAPJA ÉS ÚTVONALA, KEZDÉSI IDŐPONTJA
A szilárdhulladék begyűjtése és szállítása minden héten hétfői munkanapokon történik. A begyűjtés
és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a hétfői nap nem munkanap,
úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék begyűjtése és elszállítása.
2.§
Ez a rendelet 2013. február 14. napján, 19:00 órakor lép hatályban, és hatályát veszti 2013. február
15-én.

15. Napirendi pont:
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft–vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról, elfogadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
tárgyalta, átadom a szót a bizottság elnökeinek!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja azt a Képviselőtestület felé. A szerződés módosításának lényege annyi, hogy mostantól a közszolgáltató évente egy
alkalommal, tavasszal díjtalan lomtalanítást szervez, amelynek során a lakosság által összegyűjtött
lomhulladékot elszállítja. A lomtalanításra 2013. év tavaszán kerül sor.
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft–vel kötött közszolgáltatási szerződés
módosítását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2013. (II. 14.) önkormányzati
határozata
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az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft–vel kötött
közszolgáltatási szerződés módosítása
A Képviselő-testület
Elfogadja az Észak–Alföldi Környezetgazdálkodási
Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítását.

16. Napirendi pont:
Bököny Község Önkormányzat és Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megállapodásainak elfogadása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság tárgyalta, átadom a szót a
bizottság elnökének!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja Bököny Község Önkormányzata és Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
megállapodásait!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013. (II. 14.) önkormányzati
határozata
Együttműködési megállapodások jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
1./ Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a roma önkormányzat működési feltételeinek
biztosításáról 2013. február 15-től határozatlan időre
együttműködési megállapodást köt, amelyet az 1.
számú melléklet szerint jóváhagy.
2./ Bököny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a roma önkormányzat költségvetésének
elkészítéséről, költségvetési gazdálkodásról, adatszolgáltatási, és nyilvántartási tevékenységről 2013. február
15-től határozatlan időre együttműködési megállapo35

dást köt, amelyet a 2. számú melléklet szerint jóváhagy.
3./ felhatalmazza a polgármestert az 1./ és a 2./ pontban jóváhagyott szerződések aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

17. Napirendi pont:
Tájékoztató a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai által letett
Vagyonnyilatkozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Megkérem az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
Képviselő-testületet az általuk letett vagyonnyilatkozatokról!
Papp Csaba képviselő:
Bököny Község Polgármestere és Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
törvényességi határidőn belül eleget tett.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai által letett
Vagyonnyilatkozatokról szóló tájékoztatót!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013. (II. 14.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
által letett vagyonnyilatkozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai által letett vagyonnyilatkozatokról
szóló tájékoztatót.
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18. Napirendi pont
Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezéséről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bököny községben az intézményi feladatellátás átszervezésével, 2012. augusztus 31. napjával a
Bököny Község Önkormányzata fenntartásában működő Barota Mihály Általános Művelődési
Központ önállóan gazdálkodó intézményt Bököny Község Képviselő-testülete jogutódlással két
önállóan működő gazdálkodó intézményre bontotta, melyek:
- Barota Mihály Általános Művelődési Központ
- Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében 2013. január elsejétől a
köznevelési intézmények- az óvodák kivételével- fenntartója az állam. Bököny Község Képviselőtestülete a tavalyi évben a Barota Mihály ÁMK megszüntetését tűzte ki célul, azonban megszüntetni
nem lehetett, hiszen a Kulturális Intézményegységre vonatkozó a testületi döntés meghozatala előtt
30 nappal a nemzeti erőforrás miniszterének véleményét be kell szerezni.
Javaslatom az, lenne, természetesen egyeztetve a témában érintett szakirányú szervekkel, hogy a
Barota Mihály ÁMK intézményt szervezze át és ne szüntesse meg a Tisztelt Képviselő-testület, úgy,
hogy az intézmény rendszerében működő Kulturális Intézményegységet, könyvtárat és konyhát az
átszervezéssel során vonja ki a Barota Mihály ÁMK intézményrendszeréből.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint az intézményfenntartó
önkormányzat az intézmény átszervezését 2013. szeptember 1. napjával hajtsa végre. Az átszervezés
során a közösségi tér nagysága illetve a személyi és tárgyi feltételek sem változnak és megmarad a
költségvetési irányzat is az intézménnyel kapcsolatban. Az átszervezéshez szükséges a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
69. § d) pontja, valamint 81. § (1) bekezdése és 88. § e) pontjában foglaltakra tekintettel, levélben
kértem a Miniszter Urat, hogy az átszervezéssel kapcsolatosan fogalmazza meg véleményét.
A napirendi pontot az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi-,
Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság is megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökeit, hogy
tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Tehát, 2013.
augusztus 31. napjával átszerveznénk a Barota Mihály ÁMK-t: lenne egy óvodánk, a konyha, a
könyvtár és a művelődési ház szakfeladatként bekerülne az önkormányzathoz. A bizottság
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság is megtárgyalta és szintén elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ átszervezését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2013. (II.14.) számú
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ
átszervezésének megtárgyalása, elfogadása
A Képviselő-testület
1./döntött arról, hogy a Barota Mihály Általános
Művelődési Központot 2013. szeptember 1. napjával
átszervezze.
2./ az átszervezést követően a Barota Mihály
Általános Művelődési Központ szervezeti rendszeréből, a Kulturális Intézményegység és a Könyvtár
Bököny Község Önkormányzat szakfeladata lesz.
3./ biztosítja, hogy az átszervezés során a közösségi
tér nagysága illetve a személyi és tárgyi feltételek sem
változnak és megmarad a költségvetési irányzat is az
intézménnyel kapcsolatban.
4./felhatalmazza a jegyzőt, hogy 2013. április 30.
napjáig készítse el, és terjessze Bököny Község
Önkormányzat Képviselő-testülete elé a közművelődési rendeletet és a közművelődési használati szabályzatot.
Határidő: 2013. április 30., 2013. szeptember 1.
Felelős: polgármester, jegyző

19. Napirendi pont:
Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása.
Dr. Gulyás József jegyző:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése
előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2)
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján „A nemzeti
vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam az önkormányzat mindenkori
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi
önkormányzat feladatának ellátás szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.”
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Az elkészített vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, a vagyon
értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását, vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítást.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és elfogadásra javasolja azt a Képviselőtestület felé!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2013. (II.14.) számú
határozata
Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
A Képviselő-testület
1./ a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. örvény 9. §
(1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának
az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal
fogadja el:
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2012. – 2016.
évekre:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal –
felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához
és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés,
felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves
költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat
ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és
önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása:
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A hasznosítás formái:
1.A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon
elidegenítése
2.Használatba adása, bérbeadása
3.Önkormányzati
vagyontárgyakkal
vállalkozási
tevékenység folytatása
1. A vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél a
magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell
eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal
való felelős módon történő gazdálkodására. A
vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének
fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell
csökkenteni.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető
meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében
törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen
kihasználatlan állapotban.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen
vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az
önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható
gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati
vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok
ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni,
törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos
üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére.
f) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon
követése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás aktualizálására.
g) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell
segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra
alkalmas terület biztosításával.
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2012-2021.
évekre:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
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b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének
elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési
stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak
(közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az
energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése
érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével –
korszerűsíteni kell. Ehhez az önkormányzati feladat
változásokat követően kialakult vagyonelemekre-évekre
lebontott tervet kell készíteni.
d) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a
kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne
vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében
évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más
módon hasznosítható vagyonelemeket.
e) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a
vagyontárgyak megóvására, megújítására illetve beruházásra
kell fordítani.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti
felülvizsgálatáról.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
20. Napirendi pont:
Bököny Község utcaneveinek módosítása, megtárgyalása.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, megkérem a
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) értelmében
közterület és közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan
kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal. Ezért, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság a következő utca
nevek megváltoztatását javasolja a Képviselő-testület felé:
Váci utca Micskei utca (194-195. hrsz.)
Makarenkó utca Széchenyi utca (274. hrsz.)
Damjanich utca vége Széchenyi utca (299/19. hrsz.)
Damjanich utca Kossuth utca felé eső bekötő szakasz Széchenyi köz (218. hrsz.)
Zalka Máté utca Bocskai utca (394. hrsz.)
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Zalka Máté utca második része, amely jobbra fordul a Bem József utca felé
(416. hrsz.)
Rózsa Ferenc utca Kazinczy Ferenc utca (102. hrsz.)
Ady-Sallai Petőfi köz (707, 708/1, 754 hrsz.)
Sallai utca Jókai utca (930 hrsz.)
Honvéd köz Arany köz (781. hrsz.)
Honvéd utca Katona József utca (781. hrsz.)
Ságvári utca Mikszáth Kálmán utca (803. hrsz.)
Felszabadulás utca Kölcsey Ferenc utca (830. hrsz.)
Béke utca Móricz Zsigmond utca (899. hrsz.)

Báthory utca

Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Természetesen nem egyszerre történik majd az említett utcákon élők lakcímkártyájának cseréje,
hanem egy-egy utca lakóit hívatjuk majd fel a Polgármesteri Hivatalba. A Nagykállói Járási Hivatallal
is megpróbáljuk megbeszélni azt, hogy a lakosoknak ne kelljen beutazniuk a Járási Hivatalba az új
lakcímkártya igénylése miatt, hanem itt helyben, Bökönyben történhessen meg, esetleg kijönne egy
ügysegéd segíteni a Járási Hivatalból.
Papp Csaba képviselő:
Az utcatáblákat és a házszámtáblákat is le kell majd cserélnünk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ebben a Bököny Nonprofit Kft. segítségére is számítunk. Az egyesített telkek egy házszámot, míg a
megosztott telkek külön házszámot fognak kapni. Mindenkinek ingyenes lesz a lakcímkártya cseréje.
Az érvényes személyigazolványba csak bejegyzik majd, hogy az adott utca megszűnt.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Javasolom, hogy a régi utcatáblákat egy ideig ne vegyük le, akár pirossal áthúzva maradjanak fent az
új utcatáblákkal, így a lakosoknak is elég idejük lesz megjegyezni, megszokni az új utcaneveket.
Dr. Papp László bizottsági tag:
A lecserélés folyamatos lenne, 2013. december 31-ig.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja az előbbi javaslatok
alapján felsorolt utcanevek megváltoztatását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2013. (II.14.) számú
határozata
Bököny Község utcaneveinek módosítása, megtárgyalása
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A Képviselő-testület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) értelmében Bököny
község alábbi utcaneveit megváltoztatja:
•
•
•
•

Váci utca Micskei utca (194-195. hrsz.)
Makarenkó utca Széchenyi utca (274. hrsz.)
Damjanich utca vége Széchenyi utca (299/19. hrsz.)
Damjanich utca Kossuth utca felé eső bekötő szakasz
Széchenyi köz (218. hrsz.)
• Zalka Máté utca
Bocskai utca (394. hrsz.)
• Zalka Máté utca második része, amely jobbra fordul a
Bem József utca felé Báthory utca (416. hrsz.)
• Rózsa Ferenc utca
Kazinczy Ferenc utca (102. hrsz.)
• Ady-Sallai
Petőfi köz (707, 708/1, 754 hrsz.)
• Sallai utca
Jókai utca (930 hrsz.)
• Honvéd köz
Arany köz (781. hrsz.)
• Honvéd utca
Katona József utca (781. hrsz.)
• Ságvári utca Mikszáth Kálmán utca (803. hrsz.)
• Felszabadulás utca
Kölcsey Ferenc utca (830. hrsz.)
• Béke utca
Móricz Zsigmond utca (899. hrsz.)

Felelős: polgármester
Határidő folyamatos, 2013. december 31-ig.

21. Napirendi pont:
A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány tagjaival kapcsolatos döntés.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Korábban már döntött a Képviselő-testület a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány
kuratóriumi elnökéről, most a tagokról is döntenünk szükséges. A következő személyeket javasolom:
kuratóriumi elnök: Kissné Szálku Erzsébet Zsuzsanna,
titkár: Ács Tiborné,
gazdasági vezető: Lakatos Sándorné,
felügyelő Bizottság tagjai: Bodnár Ibolya (elnök), Kálucz Sándor és Szabolcsi Jánosné.
Ha nincs más javaslat, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a
Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány tagjainak kinevezését!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2013. (II.14.) számú
határozata
A Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány
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tagjaival kapcsolatos döntés.
A Képviselő-testület
Döntött arról, hogy a Bököny Községért Településfejlesztési Közalapítvány tagjai a következők legyenek:
kuratóriumi elnök: Kissné Szálku Erzsébet Zsuzsanna,
titkár: Ács Tiborné,
gazdasági vezető: Lakatos Sándorné,
felügyelő Bizottság tagjai:
o Bodnár Ibolya (elnök),
o Kálucz Sándor,
o Szabolcsi Jánosné.

22. Napirendi pont:
A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi beszámolója és 2013. évi
beiskolázási terve.
Bobikné Sándor Erzsébet ismerteti a Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi beszámolóját és
2013. évi beiskolázási tervét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Van-e hozzászólás?
Dr. Papp László bizottsági tag:
Úgy gondolom, hogy ennyi pénzt, mint amennyit pl. a Színes szakkör pályázatra is ad az Európai
Unió, értelmesebb dolgokra is el lehetne költeni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Ha nincs több hozzászólás, kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi beszámolóját és 2013. évi
beiskolázási tervét!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2013. (II.14.) számú
határozata
A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi beszámolója
és 2013. évi beiskolázási terve.
A Képviselő-testület

44

elfogadja a Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2012. évi beszámolóját és 2013. évi beiskolázási
tervét.

23. Napirendi pont:
A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2013. évi programterve.
Bobikné Sándor Erzsébet ismerteti a Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2013. évi programtervét.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Ha nincs hozzászólás, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2013. évi
programtervét!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2013. (II.14.) számú
határozata
A Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység
2013. programterve
A Képviselő-testület
elfogadja a Barota Mihály ÁMK Kulturális Intézményegység 2013. évi programtervét.

24. Napirendi pont:
Egyebek

- A Barota Mihály Általános Művelődési Központ vezető álláshelyének meghirdetése
Dr. Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület 2012. augusztus 30. napjával, a Barota Mihály Általános Művelődési Központot
átszervezte. Az átszervezés következtében az intézményvezető nélkül maradt. Az intézmény
megbízott vezetője Szálku Tiborné. A Barota Mihály Általános Művelődési Központ vezető
álláshelyének meghirdetését az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság és a
Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális - és Sport Bizottság is támogatja.
A beosztás magasabb vezetői beosztás, és mint ilyeneket, a 138/1992. (X. 08.) Kormányrendelet 5. §
(3) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján kell betölteni.
Az említett jogszabály meghatározza, hogy a pályázati felhívásoknak mit kell tartalmaznia. A
pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos közlönyében, továbbá a közalkalmazottak
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jogállásáról szóló törvény alapján a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán – www.kozigallas.gov.hu – is közzé kell tenni. A pályázatok benyújtási
határideje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Felhívom a Tisztelt Képviselő urak figyelmét arra, hogy amennyiben a pályázati eljárás során a
pályáztató nem talál megbízásra alkalmasnak tartott személyt, a pályázati eljárást kilencven napon
belül meg kell ismételni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatót! Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ vezető álláshelyének meghirdetését!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2013.(II.14.) önkormányzati
határozata
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
vezető álláshelyének meghirdetéséről
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozott időre szóló
alkalmazás.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. augusztus 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Bököny község, Barota Mihály Általános Művelődési Központ 4231
Bököny, Óvoda köz 2.-4. szám.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása, az Általános Művelődési Központhoz
tartozó intézményegységek 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 intézményegységei:
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Óvodai intézményegység; Barota Mihály Általános
Művelődési Központ Kulturális intézményegysége;
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. tv. 69. § -ában meghatározott feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban
foglaltak szerint.
Pályázati feltétel:
-A nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdésének a.) pontjában
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
-Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
-Legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
-Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
-Magyar állampolgárság
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
-Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazott
jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti pedagógus munkakörben
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz,
Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
Végzettséget, szakképzettséget, 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 a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
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: Barota Mihály Általános Művelődési Központ intézményvezető
pályázata.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
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A Képviselő-testület a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ bekezdése értelmében történő
véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül összehívott ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bököny Község polgármestere nyújt, a
42/566-000-ös telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala –
www.kozigallas.gov.hu
- Oktatási- és Kulturális Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpontban
- Helyben szokásos mód: Bököny Község honlapja - www.bokony.hu, valamint az
önkormányzat hirdetőtáblája.

- Tájékoztató a polgármester szabadságáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy két hétre szabadságra megyek, amely idő
alatt Dr. Horváth József alpolgármester Urat bízom meg a polgármesteri teendők elvégzésével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013. (II.14.) számú
határozata
Polgármester tájékoztatója szabadságáról
A Képviselő-testület
elfogadja a polgármester tájékoztatóját szabadságáról.

A polgármester zárt ülést rendel el, Szálku Tibor, Szálku Tiborné, Csonka Tamás Pálné, Fekete Beáta, Nagy
Sándor elhagyja az üléstermet.
A polgármester az ülést bezárta 2013. február 14. napján 21:21 perckor.
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Kmft.

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Taskó Miklós

Dr. Horváth József
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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