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2011. augusztus 26-i közmeghallgatásáról
Ikt. szám: 644-16/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 122-124/2011.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi költségvetésről. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi beruházásokról, pályázatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 26. napján 17:00 órakor
megkezdett közmeghallgatásáról.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Piskolczi Géza
Taskó Miklós

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József

jegyző

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a lakosságot. A mai napra
kitűzött és összehívott közmeghallgatás megnyitja. Dr. Horváth József alpolgármester és Papp Csaba
képviselő igazoltan hiányzik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Taskó
Miklós és Dr. Komoróczy Péter képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi költségvetésről.
2) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi beruházásokról, pályázatokról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2011. (VIII.26.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi költségvetésről.
2) Polgármester tájékoztatója a 2011. évi beruházásokról,
pályázatokról.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a 2011. évi költségvetésről.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bököny Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott
kormányrendelet, valamint a helyi rendelet alapján alkotta meg. A kiindulási alapot a Magyar
Államkincstáron keresztül jutatott normatív, kiegészítő és központosított állami hozzájárulások,
valamint a megosztott bevételek adták, amelyek csak részben nyújtanak fedezetet a kötelező
önkormányzati feladatok ellátásához. A 2011. évi költségvetés egyes elemeinek tervezése során a
kötelezően ellátandó feladatokon belül is fontossági sorrendet állítottunk fel az alapfeladatok
finanszírozhatóságának megtartása érdekében. Emellett alapvető szempontot jelent a költségvetési
egyensúly megőrzése.
Az évről-évre súlyosbodó problémák, a normatívák csökkentése, az ellátotti létszám folyamatos
csökkenése, a kiadások nagyarányú növekedése, továbbra is fennállnak. A költségvetésben növekvő
hiányösszegek figyelhetők meg.
A bevételek növelése egyéb rendeleteink felülvizsgálatával, bérleti díj, közterület használati díjak,
intézményi ellátotti díjak növelésével, ha csekély mértékben is, de kivitelezhetőek.
Nagy hangsúly helyeződött a takarékos gazdálkodásra, a felelősségteljes tervezésre. Elsődleges cél a
működőképesség megőrzése, a község eladósodásának az elkerülése, az önkormányzat anyagi
lehetőségeinek figyelembevételével tervezhető intézmények költségvetése.
Elvárás fogalmazódott meg az intézményvezetők felé, hogy azon intézmény, amely normatíván felül
hozzáadott önkormányzati támogatást igényel, az elemi költségvetési összeállításánál
költségcsökkentést hajtson végre.
A rendelkezésre álló adatok, információs jelentésekből látható, hogy évek óta a lehívott normatívák
csupán a személyi juttatások előirányzatát fedezik le. A járulékok, dologi kiadások előirányzatát az
önkormányzat és intézményei sajátos bevételei (helyi adók, egyéb sajátos bevételek) működési
bevételek képezik, de ezen felül likvid hitelek felvételével működőképes a Polgármesteri Hivatal és az
önkormányzathoz tartozó intézmények.
A tervezés során a közoktatási, szociális, egyéb kötelező feladatok tervezett finanszírozásakor
fokozott figyelmet érdemelt ezen feladatok jogszabályi hátterének vizsgálata, az ellátottak érdekének
sérülése nélkül. Mindezek következtében a minimum feltételek mindenütt biztosításra kerültek a
zavartalan ellátás érdekében.
A fentiek figyelembe vételével próbáltuk elérni a mérleg egyensúly javítását (több fordulós
egyeztetések felülvizsgálatok során) egész apró jogcímek, juttatások felülvizsgálatával.
Az intézkedések társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy egyre nő a szegények részaránya, a
segélyezésbe bevontak száma, a Bökönyben élők körében is megfogyatkozott az átlag jövedelemből
élő középréteg. A lakosság jövedelmi helyzete sokkal rosszabb lett, a közalkalmazottak,
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köztisztviselők juttatásai jelentősen lecsökkentek, (13. havi bér elvonása, kereset-kiegészítés
megszüntetése, ösztönzők, elismerések hiánya stb.) az elmúlt két év inflációs mértéke tovább
csökkentette a reáljövedelmek értékét.
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2011. (III.16.) számú rendeletével fogadta el
az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését 525.715 eFt bevételi és 555.570 eFt kiadási
előirányzattal. A költségvetési bevétel és kiadás között 29.855 eFt hiány volt. A költségvetésben
megállapított működési hiányt az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatása címen jóváhagyott 14.208 eFt csökkentette.
A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározta az alapellátást nyújtó intézmények
működésének zavartalan biztosítását.
Kiemelten kezelte az oktatást-nevelést, az egészségügyi ellátást és az alap infrastruktúra
intézményeinek működését.
Az Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei
- Működési bevételeket a 2010 évi tényleges teljesítés alapján terveztük.
A működési bevételek között kell megemlíteni az étkeztetésből, az ingatlanok bérbeadásából
származó bevételeket, igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott közüzemi díjakat,
tankönyv-értékesítés, Teleház szolgáltatásainak díjbevételeit. Ezen jogcímeken összesen 16.237 eFt-ot
terveztük.
- Az önkormányzat helyi adó bevételeinél az előző évi tényleges bevételéten túl a kintlévőségek
behajtását terveztük minden adónem esetében. A helyi adóbevételekből összesen 17.827 eFt
bevétellel számoltunk a pótlékokból, bírságokból befolyó bevételekkel együtt.
- átengedett központi adók
Személyi jövedelemadó átengedésből származó bevételünk 2011. évben 121.520 eFt.
Gépjárműadó jogcímen 11.800 eFt bevétellel számoltunk.
- átvett pénzeszközök
Az OEP-től átvett pénzeszközök között a védőnői szolgálatra és az iskola-egészségügyi feladatok
finanszírozására 6.198 eFt támogatást terveztünk.
A Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás keretében dolgozók bértámogatására 36.500 eFt
összeget terveztünk
Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 16.271eFt, melyből 600 eFt a mezei őrszolgálat, 7.320
eFt pénzbeli gyermekvédelmi, 2.313 eFt a nyári szociális gyermekétkeztetés, 4.044 eFt pedig az
általános iskolai tanulók iskolatej programban való részvételének támogatása.
- Normatív állami hozzájárulások
Az állami hozzájárulás (iskolai, óvodai normatívák, település-üzemeltetési, igazgatási és
sportfeladatok, pénzbeli szociális juttatások, stb) önkormányzatunkat megillető mértéke összesen
178.187 eFt.
Normatív támogatások között tervezésre kerültek az egyes jövedelempótló támogatások, illetve egyes
közoktatási feladatok kiegészítő támogatása is. Továbbra is jelentős terhet ró önkormányzatunkra a
bérpótló juttatás 20%-os, illetve az ápolási díj 25%-os önrésze.

4

- A bevételek között 29.855 eFt forráshiány mutatható ki, melyet ebben a költségvetésben
kényszerűségből építettük be, mivel a kiadások tervezésénél csak a költségvetésben feltétlenül
szükséges és jogszabályok által előírt kötelezettségek kerültek.
A bevételek realizálásának átmeneti időszakra a forráshiányt folyószámlahitel igénybevételével
kívánjuk áthidalni. Folyószámlahitel keretünk: 10.000 eFt.
1./ Működési kiadások
A feladatokat egyenként számba vettük és szakmai megalapozottsággal az azokra érvényes törvények,
rendeletek figyelembevételével alakítottuk ki az elemi költségvetés kereteit.
- Személyi juttatásokra 199.375 eFt összeget terveztük. Ezen jogcímen figyelembe vettük a havi
rendszerességgel járó juttatásokat a tényleges besorolások szerint, a kötelező lépéseket, jubileumi
jutalmakat.
A személyi juttatások között tervezésre került a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak
munkabére 36.999 eFt összegben..
A Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjai önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően került
beépítésre.
- A személyi juttatások járulékai között a törvényben megfogalmazottak alapján került kialakításra a
társadalombiztosítási járulék (26%), illetve a munkaerő-piaci járulék 1%.
- A dologi kiadásokat a 2010. évi tényleges teljesítés tényadatai alapján terveztünk.
Tervezésre került az olyan munkakörben dolgozó munkavállalók részére 15 eFt összegű munkaruha
beszerzése, ahol munkaruha használata nélkül a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors
elhasználódása következne be (takarítók, konyhai alkalmazottak).
A kötelező üzemorvosi vizsgálat 5.000.- Ft/fő összegben.
Az ÁNTSZ előírásainak megfelelő karbantartások, fertőtlenítő meszelések bekerültek a költségek
közé.
A költségvetésben helyet kapott az úthálózat karbantartása, tisztítása (hó letakarítás, stb) címen kiadás
tervezet.
- A Társadalom-és szociálpolitikai juttatások között szerepelnek az önkormányzat által folyósított szociális
ellátások, amelyre tervezett összeg 115.391 eFt.
-Támogatásértékű kiadások között a diáksport, sportegyesület, Polgárőrség, Csatornamű Társulat,
Bököny Kft, Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás, Bököny-Újfehértó Viziközmű
Beruházási Társulás támogatása került tervezésre összesen 10.500 eFt összegben.
2./ Felhalmozási kiadások
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A fejlesztési kiadások tervezésénél a központi támogatásokat figyelembe véve, illetve a
támogatásértékű bevételek és a kommunális adó értékét a beruházási kiadások között pályázati
önerőként illetve hiteltörlesztésként jelöltük meg 42.864 eFt értékben.
A pályázati lehetőségek kiaknázásával és önerő biztosításával az év során megvalósul a főtér
rekonstrukciója, az iskola napelemmel való ellátása és elkezdődhet a szennyvízberuházás.
d) A költségvetési létszámkeret indoklása
A költségvetésben szereplő létszámkeret kidolgozásának elsődlegesen a feladat létszámszükségletét
vettük alapul, így az ÁMK-ban vizsgáltuk az ellátandó órák számát és az ahhoz szükséges pedagógus
létszámot, valamint a nem pedagógus állományú dolgozók szükségességét és körét is.
A 2010. évi engedélyezett létszám 135 fő; 2011. évi létszám előirányzat 118 fő.
* A napirendi ponttal kapcsolatban nem volt kérdés.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja A 2011. évi költségvetésről szóló tájékoztatót,
az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2011. (VIII.26.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a 2011. évi költségvetésről.
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 2011.
évi költségvetésről.

2. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a 2011. évi beruházásokról, pályázatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Néhány gondolatban a község fejlesztéséről, beruházásokról szeretném tájékoztatni a község
lakosságát:
Az óvoda konyháját napkollektorral láttuk el, ennek az a jelentősége, hogy kevesebb energiát kell
felhasználni, mert a melegvizet a nap energiája állítja elő. Ez 18.400.875 Ft.
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300 komposztálóládára adtunk be egy 10.000.000 Ft-os pályázatot. Ez a füvek, falevelek, virágok,
zöld növényzet tárolására szolgálna. Nem kellene a kommunális szemét tárolására használt kukákba
helyezni ezeket a növényi maradványokat, sőt, még hasznunkra is válthat, mert humuszt állíthatunk
elő segítségükkel.
A településközpont rekonstrukcióra – tér -és sétány burkolatok felújítására, zöldterület rendezésre 14.500.000 Ft-os pályázati összeget nyertünk a LEADER pályázat kapcsán. Ennek köszönhetően a
görög katolikus parochiától egészen az iskoláig térkövezve lesz. Ez a beruházást 2011. október 11-ig
kell elvégezni. Szép és esztétikus központunk lesz, amit kérek mindenkitől, hogy vigyázzuk, óvjuk
majd, mintha a sajátunk lenne.
Egy komplex sportudvar pályázata is benyújtásra került. A pályázat bruttó összege 20.000.000.Ft,
elbírálása folyamatban van.
Az iskola napelemmel történő ellátására 30.000.000 Ft-os pályázati összeget nyertünk. Ennek a
beruházásnak a megvalósítása folyamatban van. Az iskola épületének hőszigetelésére, nyílászárók
cseréjére, fűtéskorszerűsítésre is benyújtottunk pályázatot. A pályázat teljes beruházási költsége:
113.625.000 Ft. Ennek elbírálása is folyamatban van.
86 fő hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatását 5.400 eFt összegű pályázati támogatásból
oldottuk meg. Így azon gyermekek is eljuthattak nyaralni, akik a család anyagi helyzete miatt nem
tehették volna meg..
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nyári étkeztetését is megszerveztük. A
pályázatban 470 gyermek 45 napon keresztül történő étkeztetésére pályáztunk, melyre 7.825.000. Ft
támogatást kaptunk.
A 10.457.203 Ft. összegű TIOP Informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázat keretében beszerzésre
került 8 db interkatív tábla, 8 db notebook, 8 db projektor és 16 db számítógép az iskolai
intézménybe.
A TÁMOP iskolai tehetséggondozás a tehetséges bökönyi gyermekekért pályázatra elnyert 8.295 eFt
összeget, tehetséggondozó programokra, házi és területi tanulmányi versenyekre, szakköri
foglalkoztatásokra, műveltségi vetélkedőkre illet eszközbeszerzésre (1 db színes nyomtató, 2 db
laptop, könyvek) fordítottuk.
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatására 6.347 eFt összeget nyert az Önkormányzat. A
pályázatból az iskola tornatermébe védőpadló, tanulóasztalok, székek, tanári asztal, az óvodába
fejlesztő eszközök, illetve a gyerekeknek ing, blúz, póló, törölköző lett vásárolva. Továbbá a pályázat
keretében a gyerekek részére a következő programokat szerveztük: színházi előadások, bábelőadás,
vadaspark látogatása, úszásoktatás, kirándulások.
Biztosan mindenki észrevette, hogy a Művelődési ház melletti járdaterület megújult. Köszönjük a
Bököny Nonprofit Kft. dolgozóinak és a közcélú foglalkoztatottaknak és mindazoknak, akik
közvetlenül vagy közvetve részt vettek ebben a munkában. Megoldódott a vízelvezetés is, nincs olyan
meredek és balesetveszélyes, valamint esztétikailag is sokkal szebben néz ki. A térkövezést tovább
szeretnénk folytatni a község központjában. A hivatal udvara is új díszben pompázik. Itt a saját
gyártású térköveket raktuk le. Itt lehet majd parkolni a pedagógusoknak, a hivatalba érkezőknek, mert
a hivatal előtt és az iskola előtti parkoló rész sétáló utcává alakul át. Ezt kérem mindenki vegye
figyelembe.
Szociális földprogram keretében 20 fő 8 órás foglalkoztatására pályáztunk a Munkaügyi Központhoz,
valamint 4.000.000 Ft értékben vetőmagok, műtrágya, permetező szer, valamint talajmunkák
előkészítésére, és egy használt traktor vásárlásához adtunk be pályázatot a Wekerle Sándor
Alapítványhoz. A pályázatot befogadták érvényesnek minősítették, a döntésről később kapunk
tájékoztatást.
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Az év folyamán a szociálisan rászorult családok az EU élelmiszerbanktól több ízben részesültek
élelmiszersegélyben. A tavasz folyamán a nagycsaládosok egy ízben külön gyermekek részére
összeállított élelmiszer csomagban részesültek.
Legnagyobb beruházásunk előtt állunk: Az Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és –tisztítási
projekt előrehaladásáról szeretnék még kicsit bővebben tájékoztatást adni.
Az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás 2011. július végével benyújtotta második
fordulós pályázatát a településeken megvalósuló szennyvízberuházásra, amely alapján uniós és hazai
támogatás segítségével sor kerülhet a bökönyi szennyvíz rendszer kiépítésére és az újfehértói
bővítésére.
A pályázat pénzügyi és műszaki tartalmát a két település önkormányzatának képviselő-testülete
jóváhagyta, a pályázatot a két önkormányzat által alkotott társulás nyújtotta be.
Bököny esetében a fejlesztés hozzávetőleg 1. 050 háztartást érint, az ingatlanokra összesen 882 db
LTP szerződést kötöttek.
A társulás a kétfordulós pályázati konstrukció első fordulójában már sikeresen szerepelt, több mint
72 millió forintos támogatást sikerült nyernie a fejlesztés előkészítésének finanszírozására. A
szükséges önerőt a két település önkormányzata biztosította. Mindez jelzi egyrészt a két
önkormányzat beruházás iránti elkötelezettségét, másrészt hogy az önkormányzatok nehéz
gazdálkodási körülményei nem gátolják a beruházás megvalósítását, a szükséges források
rendelkezésre állnak.
A beruházás két település szennyvízkezelését fogja megoldani. Az együttműködés ugyanakkor azt
eredményezte, hogy a bökönyi új tisztítótelep tervezésének és engedélyezésének jelentős elhúzódása
miatt a tervezettnél jóval később nyílt lehetőség a pályázat benyújtására.
A szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások esetében az Európai Uniós és hazai támogatások
feltétele, hogy a beruházással érintett lakosság is járuljon hozzá a költségek fedezéséhez, azaz
biztosítson „önerőt” a jelentős mértékű támogatások mellé. Ezt az összeget hivatalosan érdekeltségi
hozzájárulásnak nevezzük.
Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének egyik formája, a víziközmű társulat, mely egyéb feladatai
mellett a szükséges önerő összegyűjtését szervezi és ellenőrzi. A vonatkozó jogszabályok szerint a
többségi akarat elve okán mindenki a társulat tagjává válik, aki az érdekeltségi területen
ivóvízbekötéssel bíró ingatlannal rendelkezik és a tagjegyzékben, illetve a tervben szerepel.
A Társulat megalakítására tehát azért volt szükség, mert ezen keresztül biztosítható a lakossági
hozzájárulások befizetése, sőt a rendszeres lakás-takarékpénztári takarékoskodással a beruházás által
érintett lakosok állami támogatáshoz is jutnak. Ez a szerződés egy olyan önkéntes „betétszámla”,
amelyben a befizetett összegre 30%-os állami támogatás jár, illetve lehetőséget biztosít az érdekeltségi
hozzájárulás részletekben történő megfizetésére.
A társulat az érdekeltségi hozzájárulás összegét 233. 000 Ft / ingatlan egységben határozta meg. Az
Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződést kötött tagok fizetési kötelezettsége – a rendszeres
takarékoskodás esetén járó támogatás miatt – ennél kevesebb 172. 980 Ft, melyet a megtakarítási idő
alatt 1 870 Ft / 93 hónapi részletben kell megfizetni, a többit állami támogatásként kapják meg. Az
egyösszegű, készpénzes befizetéshez viszonyítva az előtakarékossági rendszer tehát pénzügyi
szempontból lényegesen kedvezőbb a lakosság számára. Kérjük azokat a lakás-takarékpénztári
szerződéssel rendelkezőket (250), akik eddig még nem kezdték meg befizetéseiket, minél hamarabb
kezdjék el azt. Kérjük a lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkezőket, hogy ne feledkezzenek el a
rendszeres befizetésekről, mert a befizetéseken nem vagy rendszertelenül teljesítők elesnek az állami
támogatástól. Ezen felül a hozzájárulás közadók módjára behajtható köztartozás [160/1995.(XII.26.)
Korm. rendelet 13. § (3) bek.], így a hozzájárulás megfizetése alól – a közteherviselés elvét szem előtt
tartva – senki sem mentesülhet. A lakás-takarékpénztári megtakarítások felgyülemlett összege a
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befizető tagok saját előtakarékossági számláján van nyilvántartva, kizárólag a beruházás
megvalósítására fordítható, más célra nem használható fel. Az előtakarékossági rendszer semmilyen
kockázatot nem jelent, ugyanakkor a részletfizetés és az állami támogatás által jelentősen megkönnyíti
az önerő biztosítását.
Ismételten felhívom a lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkezők lakosok figyelmét, hogy
esetleges elmaradásaikat rendezzék, illetve a fizetési határidőket tartsák be annak érdekében, hogy a
rendszeres takarékoskodáshoz kötődő állami támogatástól ne essenek el, és a szennyvízberuházás
sikerrel zárulhasson.
Kérek szépen mindenkit, hogy a külterületi utakra, vagy az erdőbe ne vigyenek ki szemetet! Ne
szennyezzük környezetünket! Továbbá, a bérpótló juttatásban részesülők különös tekintettel rendben
kell tartaniuk környezetüket, mert a szociális ellátás megállapításának, továbbfolyósításának a feltétele,
hogy rendezett, tiszta körülmények között éljenek, és neveljék gyermekeiket.
Itt a parlagfű szezon. Kérem mindenkitől, hogy mentesítsük községünket ettől a gyomtól is, mert
nagyon sok kellemetlenséget okoz az allergiás betegeknek, a törvény pedig bünteti azokat, akiknek a
portáján, vagy külterületén parlagfű található.
Köszönöm, hogy meghallgatták tájékoztatómat. Van-e kérdés?
* A napirendi ponttal kapcsolatban nem volt kérdés.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2011. évi beruházásokról, pályázatokról
szóló tájékoztatót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2011. (VIII.26.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a 2011. évi költségvetésről.
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a 2011.
évi beruházásokról, pályázatokról.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Taskó Miklós

Dr. Komoróczy Péter
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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