Bököny Község Képviselő-testülete
2013. március 12-i rendes üléséről
Ikt. szám: 1-3/2013.
határozatai: 27-35/2013.

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, Szervezeti
és Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadásáról
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság
3) Döntés a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Központ intézményvezető
pályázatának kiírásáról/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális és
Sport Bizottság
4) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
Érdekeltségnövelő pályázatának beadásáról /írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, Egészségügyi-, Oktatás -, Szociális és
Sport Bizottság
5) Döntés a Varroda épületének bérbeadásáról (4231 Bököny, Arany J. u. 4.)
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
6) Egyebek
Bököny, 2013. március 7.
Gyalogné Lovas Irén sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12. 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
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Dr. Papp László
Gulyás Sándor

jegyző
bizottsági tag
bizottsági tag/jogi képviselő
Dodó 2000 Kft.

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) A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadásáról
3) Döntés a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Központ intézményvezető pályázatának
kiírásáról
4) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
Érdekeltségnövelő pályázatának beadásáról
5) Döntés a Varroda épületének bérbeadásáról (4231 Bököny, Arany J. u. 4.)
6) Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Döntés napirendről
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A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2) A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Szakmai Programjának elfogadásáról
3) Döntés a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati
Központ intézményvezető pályázatának kiírásáról
4) Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Kulturális Intézményegység Érdekeltségnövelő pályázatának
beadásáról
5) Döntés a Varroda épületének bérbeadásáról (4231 Bököny,
Arany J. u. 4.)
6) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. Napirendi pont.
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
2013. 03. 01. napjától a Nagykállói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági
szerződés alapján a Kistérségi Startmunka mintaprogram keretében 5 közmunkaprogram indult be. A
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében 22 fő, a Mezőgazdasági utak
rendbetétele program keretében 16 fő, Belvízelvezetés program keretében 16 fő, az Illegális
hulladéklerakó helyek felszámolási program keretében 22 fő, a Közúthálózat javítása a települések
belterületén program keretében 22 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő kezdhetett
el dolgozni. El kell, hogy mondjam, ezáltal 98 fő dolgozik március 01-től június 30-ig. Ezt követően
július 01.- szeptember 30-ig 96 fő, október 01-december 31-ig 96 fő és 2014. janurár01-2014. február
28 között 22 fő lesz még foglalkoztatva. Tájékoztatásképpen mondom el, hogy ez évben összesen az
5 projektben 288 fő foglalkoztatását tudjuk vállalni. Ezen projektek megvalósulása esetén
102.013.804 Ft összegű bérjellegű vissza nem térítendő támogatásban fogunk részesülni.
Ezen a napon a Nyírségvíz Zrt. letéti igazolást küldött az apportált vagyontárgy után, a tulajdonosi
jogokat igazoló törzsrészvényekről. Az igazolás 34.100.000Ft törzsrészvényről és 14.900.000 Ft
osztalék elsőbbségi részvényről szól.
Ugyanezen a napon az a József A. utcai Fecske lakás kifizetési kérelmét nyújtottuk be.
2013. március 4-én az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás társulási ülésén vettem
részt. A társulási ülésen tájékoztatott Nagy Sándor polgármester Úr, hogy a közbeszerzési eljárásban
az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2013. február 1. napján 11 óra 00 perckor lejárt. Az
ajánlattételi határidőig 7 ajánlatot nyújtottak be az ajánlattevők.
A Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatban
2013. február 26-án hiánypótlási felhívás kiküldéséről döntött. Ezért az „Újfehértó város
szennyvízcsatorna hálózatának és Bököny község szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának
kivitelezéséhez kapcsolódó generálkivitelezői feladatok ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban
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nem egyértelmű kijelentések tisztázását rendelte el. Az eljárásban a nem egyértelmű kijelentések
tisztázását az ajánlattevők részére a közbeszerző cég megküldte.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nagy Sándor polgármester Úr részére megküldött egy
tájékoztatást s abban világosan le van írva, hogy a szennyvízelvezetési és tisztítási beruházások
határidőben történő megvalósítása nemzeti érdek. Az ehhez szükséges források a KEOP keretein
belül rendelkezésre állnak. Annak érdekében, hogy a projektek megvalósítása mielőbb
megtörténhessen, a Kormány a 29/2013. (II.13.) Korm. rendeletben a jelenleg folyamatban lévő
valamennyi Projekthez kapcsolódó ügyet kiemelt hatósági üggyé nyilvánította. Problémát okozott a
szükséges önerő mértékének a biztosítása. Ennek orvoslására 2012 októberében elfogadta az EU
Önerő Alap felhasználásáról szóló 285/2012. (X.9) Korm. rendeletet. Ez a 42/2013 (II.18.) Korm.
rendelttel módosult, mégpedig a derogációs kötelezettséggel érintett projekt teljes önerő-igénye
vonatkozásában biztosíthatja az önerő-támogatást. A szennyvízelvezetés és tisztítási beruházás
derogációs kötelezettséggel érintettek, így reményeink szerint az önerő hiányát az említett megoldás
orvosolni fogja.
Ezzel kapcsolatban még el kívánom mondani, hogy február 22-én 34 fő kötött új Fundamenta
Lakáskassza szerződést a számlanyitási díj befizetésével, és 17 fő kötötte meg a szerződést úgy, hogy
a számlanyitási díjat még nem fizette be, felszólításuk folyamatban van, ezen kívül az elmúlt hetekben
még +5 új szerződést kötöttek. Készülnek értesítők az egyösszegű befizetőknek, ismételt felszólítás
azoknak, akiknek megszűnt a szerződése, valamint értesítés azoknak, akik még semmilyen formában
nem nyilatkoztak a hozzájárulás megfizetésének módjáról.
2013. március 05-én az EU Élelmiszerbank tájékoztatott, hogy a "Syngenta Adománylavina"
pályázata kapcsán községünk is támogatásban részesül. Kapunk:
- 64 zsák burgonyát,
- 1 zacskó szabadföldi paradicsomot,
- 1 zacskó fóliás vagy szabad erős paprikát,
- 2 csomag korai vöröshagymát,
- 2 zacskó szabadföldi konzervuborkát,
- 1 zacskó szabadföldi cukkinit
2013. március 6-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási
ülésén vettem részt. Az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk:
1./Tájékoztató a Sz-Sz-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program jelenlegi helyzetéről
a) Rekultivációs projekt ( KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031) jelenlegi állása.
Az előbb említett pályázatot a Társulás 2010. december 20-án nyújtotta be. A kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. 108 db hulladéklerakó rekultivációjának
kivitelezője egy eljárás keretében 3 részajánlati lehetőséggel került kiválasztásra. A támogatási
szerződések hatályba lépésének napját a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések KEOP
Közreműködő Szervezet általi ellenjegyzés dátumához kötötték, mely 2012. július 19-én történt meg.
A végleges támogatás összege bruttó 7 milliárd 165 millió 80 ezer 881 Ft-tal került megállapításra. A
befejezési határidő 2014. október 31. 100%-os támogatásban részesített projekt. A Mérnöki és
műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Sz-Sz-B. Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás
településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja építési munka vonatkozásában piros FIDIC
szerinti közbeszerzési eljárása 2012. november 9-én megtörtént az eredményhirdetés. A Társulás erre
a feladatra a Fatum-Property-Oviber konzorciummal kötött szerződést tavaly december 4-én. Tehát
elmondható, hogy jó esélyünk van arra, hogy ez évben felszámolásra kerül a Rózsa F. úti
hulladéklerakó.
b) Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütem.
Itt olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a projekt I. ütemében nem épültek meg a mechanikaibiológiai kezelés létesítményei, pedig ezt a környezetvédelmi hatóság az új központok lerakóinak
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engedélyezésénél feltételül szabta. Ezért a beruházás elvégzése elkerülhetetlenné válik a jövőben. A
lakosság részére a szelektív gyűjtéshez és a házi komposztáláshoz szükséges eszközök nem állnak
rendelkezésre elegendő számban, így ezek hiányában a szelektív hulladékgyűjtés eszközparkjának
fejlesztése szükséges. Bár a térségben megépültek a szükséges kapacitású komposztálók, de a
zöldhulladék gyűjtés fejlesztésével növelni kell a létesítmények kihasználtságát. Ezért a Társulás a II.
ütemre vonatkozó pályázatát 2012. augusztus 22-én nyújtotta be. Erre vonatkozóan március 1-én
megkapott értesítő levél alapján 2 milliárd 941 millió 202 ezer 824 Ft támogatásban részesült a
Társulás, ami 78,17-ost támogatottságot jelent. A Társulás 2008-ban a 27/2008. (XII.03.) számú
határozatával 30%-os sajáterő biztosításáról döntött. A KEOP támogatási rendszer módosításának
eredményeként a lehetséges támogatás intenzitás 95%-ra történő növelése, továbbá a fennmaradó
5% pedig BM Önerő Alap avagy EU Önerő Alap segítségével tovább csökkenthető. Erre tekintettel
a támogatási szerződés megkötését követően a támogatási intenzitását szükséges kezdeményezni a
Társulásnak. Azért mondtam el ilyen részletességgel a napirendi pontot, mert a Társulás valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének is határozatot kell hozni a pályázat tartalmának
megismeréséről a támogatási szereződés megkötésének érdekében. Amiről majd az egyebek napirendi
pontban határozunk. Tájékoztatás képen elmondom, hogy a beadott pályázat teljes tartalmában
megismerhető a www.zoldmegye.hu honlapon)
2./Előterjesztés a Sz-Sz-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2013. évi költségvetésének
jóváhagyására.
A Társulás a 2013. évi költségvetése 5 milliárd 520 millió 680 ezer forint összegű kiadás és bevétel
főösszegben kerültek tervezésre.
3./Tájékoztató az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Jelenlegi működéséről
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft végleges mérleg és eredmény kimutatása még nem áll
rendelkezésre. Az előzetes számok alapján a Társaság pozitív üzemi eredménnyel zárta a 2012. évet.
A Kft 2012. évi értékesítés nettó árbevétele 1 milliárd 488. millió 810 ezer forint. A pozitív eredmény
ellenére jelentős, nagyságrendileg 417 millió 500 ezer forint a Társaság teljes kintlévősége. A Kft- a
2012-es 63.000 db szolgáltatott ingatlant 142.000-re növelte, mely évvégéig előreláthatóan 155.000-re
nő majd. ( a teljes állomány mintegy 80%-a) Ez annak köszönhető, hogy a 2012. évben lejáró
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező önkormányzatok, köztük mi is, eleget tettek a társulási
Megállapodásban vállaltaknak és az ÉAK Kft-vel kötötték meg az új közszolgáltatási szerződéseiket.
Itt kérte az Éberhardt Gábor Úr, hogy valamennyi háztartás esetében a lakásfenntartási támogatás
maximálisan adható részéren az ÉAK Kft részére történő utalásával hozzájárulhatnak a
tagönkormányzatok, mint tulajdonosok a kintlévőség beszedéséhez. Továbbá a jegyzőknél adók
módjára történő behajtásra már átadott lakossági adósságokat a jegyzők igyekezzenek a lehető
leggyorsabban és leghatékonyabban, valamennyi eszközt felhasználva behajtani. Ha a behajtás
eredménytelen, az eredménytelenségről szóló nyilatkozatukat adják ki haladéktalanul, hogy a Társaság
újra megkísérelhesse a NAV-on keresztül a behajtást. Továbbá az esetleges számlázási változásokat
(lakossági név, és címváltozások, önkormányzati kedvezmények) az önkormányzatok időben, a
negyedév végét megelőző hónap 10. napjáig adják le.
4./Előterjesztés
stratégiai
döntésről
az
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Kft
továbbfejlesztéséhez.
Ezen napirendi pont keretében a Társulás alvállalkozói szerződés megkötése érdekében Nyírbátor
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft-ben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft a meglévő 3.000.000 Ft
névértékű üzletrészből a megosztást követően létrejött 100.000 Ft névértékű üzletrészt 100.000 Ft
vételár ellenében megvásárolta.
5./Tájékoztató a Sz-Sz-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak 20062012. évi tagdíjhátralékról
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Ezen napirendi pont keretében bemutatásra került azon tagönkormányzatok nevei és kintlévőségei,
akik a Társulás irányába tartoznak 2006-2012 között. Van jó néhány szám szerint 56 db és ők
összesen 6.500.790 Ft felhalmozott hátralékkal vannak a Társulásnál nyilvántartva.
2013. március 7-én Gulyás Sándor és neje a DODÓ Kft tulajdonosai kerestek fel bennünket, hogy
szeretnék kibérelni az Arany J. úti varrodát. Az előkészületi munkák megtörténtek, de most már
valójában használatba szeretnék venni, de az épületen némely felújítás szükséges. Pl. nyílászárók
cseréje az elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy biztosítást kössön az épületre.
2013. március 8-án a Munkaügyi központban voltam egyeztetni a hosszú távú közfoglalkoztatással
kapcsolatosan. Március 18-tól újabb 14 embert tudunk foglalkoztatni június 30-ig 6 órában.
2013. március 9-én Milu Mihályné (szül: Barkaszi Julianna) Bököny, Ady E. u. 17. szám alatti lakosnál
voltam 90 éves születésnapját köszönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megvitatására és elfogadására!
Piskolczi Géza képviselő:
Úgy gondolom, hogy a beszámolóból kimaradt a mezőgazdasági bevételek és kiadásokról szóló
tájékoztató – mennyi burgonyát termeltünk, mennyi kukoricát arattunk le, stb.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A következő Képviselő-testületi ülésen mindenképp pótolóm. Ha nincs több hozzászólás, kérem a
tisztelt képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztatómat!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi
határozatot:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról
A Képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának és Szakmai Programjának elfogadásáról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Mivel július 1-jével Bököny Község intézményei kiválnak a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulásból, 2013. július 1-jétől létrejön a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ,
amelynek alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, illetve szakmai programját szükséges
elfogadnunk. A napirendi pontot az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság tárgyalta,
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megkérem a bizottság elnökét, tájékoztassa erről a Képviselő-testületet!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testület felé a napirendi pontot!
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Alapító Okiratát, Szervezeti és
Működési Szabályzatát és Szakmai Programját!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Alapító Okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Alapító Okirata
egységes szerkezetben
Bököny Község Önkormányzat Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
intézményre vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (1) bekezdése,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
1. Az intézmény neve, székhelye:
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
4231 Bököny Deberecni u. 56-58.sz
2. Telephelyének neve, címe:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
4231 Bököny, Kossuth u. 12. szám
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3. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatai:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) alapján a személyes
gondoskodás keretébe tartozó, az Sztv. 57. §. (1) bekezdésének a)-h, j) pontjai szerinti szociális
alapellátási formák közül, a 62 § (1) bekezdése szerinti étkeztetés, a 63 § (1) bekezdése szerinti házi
segítségnyújtás, a 64 § (1) bekezdése szerinti családsegítés, 65. §-ának (1) bekezdése szerinti
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/F §-a szerinti nappali ellátás, Sztv. 67 §-a alapján ápolást
gondozást nyújtó intézmény fenntartása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás körébe
tartozó egyes gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, és a gyermekek
napközbeni ellátásaként a bölcsődei ellátást valamint a Gyvt. 51§ – a alapján családok átmeneti
otthonában elhelyezett szülők ellátása.
4. Az intézmény alapításának és feladatátvételének időpontja: 2013. július 1.
5. Létrehozásáról rendelkező határozta: 136/2012. (XI.19.) önkormányzati határozata
6. Az intézmény jogelődjének neve, címe:
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegysége
4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7.
7. Az intézmény fenntartója neve és székhelye:
Bököny Község Önkormányzata
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
8. Az intézmény alapítója, irányítja neve, székhelye:
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4231 Bököny, Kossuth u. 3.
9. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv
10. Az intézmény képviselete: Az intézmény vezetője, aki az intézmény dolgozói felett önálló
munkáltatói jogkörrel rendelkezik
11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Nyilvános pályázat útján Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki. A kinevezés
határozott időre szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. értelmében.
12. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.. tv., A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. tv.
13. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
14. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon:
A Bököny 631 hrsz-ú, ingatlan.
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A külön vagyonleltárban szereplő berendezések és felszerelések. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyontárgyakat a feladatok ellátására szabadon használhatja, de nem jogosult annak elidegenítésére,
illetve azt biztosítékként felhasználni.
A Bököny 269/2 hrsz-ú ingatlan, mely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezését
biztosítja.
15. A feladat ellátását szolgáló vagyon kezelése:
Az intézmény által használt vagyont és a vagyon feletti rendelkezés jog Bököny Község
Önkormányzatát illeti meg.
16./ Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladatai:
Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az
1997. évi XXXI valamint végrehajtási rendeleteiben szabályozott – alaptevékenysége:
a./ Étkeztetés
b./ Házi segítségnyújtás
c./ Családsegítés
d./ Gyermekjóléti szolgáltatás
e. /Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
f./ Nappali ellátás
g./ Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Alapvető szakágazat: 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Szakfeladat száma:
873011
881011
889201
889921
889922
889923
889924
562917
562920
890441
890442
890443
841907

Szakfeladat megnevezése:
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szervekkel

16. Az intézmény működési területe:

Alapszolgáltatások közül:
A családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében: Bököny Község község
közigazgatási területe.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás
(idősek klubja) tekintetében: Bököny Község község közigazgatási területe.
Szakosított ellátás tekintetében: az ország egész területe
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Záradék:
A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ alapító okiratát Bököny Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2013.(III.12.) számú határozatával hagyta jóvá.

3. Napirendi pont:
Döntés a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Központ intézményvezető
pályázatának kiírásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Központ intézményvezető pályázatát is ki kell
írnunk.
Gyalogné Lovas Irén polgármester ismerteti a pályázat-tervezetet.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
A napirendi pontot az Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi , Oktatási - , Szociális – és Sport Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, hogy
tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális – és Sport Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a Bökönyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálati Központ intézményvezető pályázatának kiírását!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
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intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013.07.01.-2018.06.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4231 Bököny, Debreceni u 56-58. sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézmény vezetése, szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, közalkalmazottak feletti
munkáltatói jog gyakorlása, gazdálkodáshoz-elszámoláshoz szükséges adatok szolgáltatása, előírt
szakmai dokumentáció naprakész vezetése, beszámolás az intézmény munkájáról.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3 sz. mell. 5. pontjában intézményvezetőre vonatkozó
felsőfokú szakirányú képesítés,
legalább 5 év szakmai gyakorlat
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

szociális szakvizsga,
legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, vezetési program, képesítést és egyéb feltételeknek való
megfelelést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány eredeti példánya, pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való
hozzájárulásáról, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen történő
tárgyalásához, nyilatkozat a vagyon nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. július 01. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Gyalogné Lovas Irén polgármester nyújt, a
06/42/566-000 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldésével (4231 Bököny, Kossuth u. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb
vezető).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidő és a véleményezési eljárás leteltét követő első képviselő-testületi ülésen
Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beadott pályázatok alapján bírálja el a
pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala –
www.kozigallas.gov.hu
- Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpontban
- Helyben szokásos mód: Bököny Község honlapja - www.bokony.hu,

4. Napirendi pont:
Döntés a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
Érdekeltségnövelő pályázatának beadásáról
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Mötv. értelmében minden év március 25-ig érdekeltségnövelő pályázatot nyújthat be a kulturális
intézménye fenntartója, azaz az Önkormányzat a művelődési ház technikai, tárgyi felszerelésének
fejlesztésére. Az elmúlt évben döntött a Tisztelt Képviselő-testület egy két éves színpad világítási
fejlesztésről. Első lépcsőben az elektromos hálózat kiépítése, a megfelelő amper vásárlása és 8 db
reflektor beszerzése, az ehhez szükséges villanyszerelési munkálatok valósultak meg. Második
lépcsőben, a színpad hátsó világítása, a felső világítása, a fény erejének kezeléséhez szükséges pult
megvásárlása, továbbá 1 db vezeték nélküli mikrofon beszerzését terveztük.
Ennek a fejlesztési tervnek a befejezéséhez szükséges önerő megadásához kell a képviselő-testület
határozatbeli támogatása. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek
besorolásáról értelmében, az önkormányzat által adott önerő háromszorosára vagyunk jogosultak.
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, általában azt az összeget adják meg, amit önerőként bemutatunk.
2012-ben 200,- Ft forintot különített el a Képviselő-testület, ehhez kaptunk 245 e Ft támogatást.
2013-ban szükséges lenne 300,- eFt önerő biztosítása, hogy a tervezett munkálatokat be tudják
fejezni.
A napirendi pontot az Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság, illetve az Egészségügyi , Oktatási - , Szociális – és Sport Bizottság is tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, hogy
tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
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Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
támogatásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Az Egészségügyi - , Oktatási - , Szociális – és Sport Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot
és támogatásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Köszönöm a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
támogatja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
Érdekeltségnövelő pályázatának beadását!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ Kulturális Intézményegység
Érdekeltségnövelő pályázatának beadásáról
A Képviselő-testület
Támogatja a Barota Mihály Általános Művelődési
Központ Kulturális Intézményegység Érdekeltségnövelő pályázatának beadását.
Gulyás Sándor (Dodó 2000 Kft.) megérkezett az ülésterembe.
5. Napirendi pont:
Döntés a Varroda épületének bérbeadásáról (4231 Bököny, Arany J. u. 4.)
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszöntöm körünkben Gulyás Sándor urat, a Dodó 2000 Kft képviseletében!
Gulyás Sándor Dodó 2000 Kft.:
Üdvözlök mindenkit! Mint ahogy korábban, a bizottsági üléseken is elmondtam, a Dodó 2000 Kft.
több éve foglalkozik munkaruhák varrásával, rengeteg megrendelésünk van. Bökönyben 10-12
asszonyt szeretnénk foglalkoztatni. A Varroda épületén a nyílászárókat, tetőt és a vizesblokkot is
javítanunk kell – ezt saját költségből fogjuk kivitelezni, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
ezt is vegyék figyelembe a bérleti díj összegének megállapításánál.
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Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság,
is tárgyalta. Megkérem a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák erről a Képviselő-testületet!
Papp Csaba képviselő:
Az Ügyrendi - és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és
támogatásra javasolja a Képviselő-testület felé a bökönyi belterület 732 hrsz-ú, a természetben 4231
Bököny, Arany J. u. 4. szám alatt lévő épületét bérbeadását a DODÓ 2000 Kft részére, bruttó 30.000
Ft/hó bérleti díj ellenében.
Taskó Miklós képviselő:
A Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot és támogatásra javasolja a Képviselőtestület felé a bökönyi belterület 732 hrsz-ú, a természetben 4231 Bököny, Arany J. u. 4. szám alatt
lévő épületét bérbeadását a DODÓ 2000 Kft részére, bruttó 30.000 Ft/hó bérleti díj ellenében.
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a bökönyi belterület 732
hrsz-ú, a természetben 4231 Bököny, Arany J. u. 4. szám alatt lévő épületét a DODÓ 2000 Kft
részére és a bérleti díj összegét bruttó 30.000-Ft-ban határozza meg, 2013. március 12. napjától!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Döntés a Varroda épületének bérbeadásáról (4231 Bököny, Arany J. u. 4.)
A Képviselő-testület
1.) bérbe adja a bökönyi belterület 732 hrsz-ú, a
természetben 4231 Bököny, Arany J. u. 4. szám
alatt lévő épületét a DODÓ 2000 Kft részére és a
bérleti díj összegét bruttó 30.000-Ft.-ban - azaz
harmincezer forintban - határozza meg, 2013.
március 12. napjától.
2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
elkészíttetésére, aláírására.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: polgármester
Gulyás Sándor (Dodó 2000 Kft.) elhagyta az üléstermet.
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6. Napirendi pont:
Egyebek
- A 163/2012.(XII.13.) önkormányzati határozat módosításáról a Magyar Vagyonkezelő Zrt.
által ingyenesen átadott terület hasznosításáról
Dr. Gulyás József jegyző:
A Képviselő-testület az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló megállapodás V. pontja alapján 2012. december 13-i testületi ülésen az önkormányzat
kötelezettségvállalását teljesítve, a testületi határozatban fogadta el beszámoló formájában
tájékoztatási kötelezettségünket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t felé.
A képviselő-testület a fent már említett testületi ülésen az önkormányzat anyagi lehetőségeit
figyelembe véve megvalósíthatóbb célra kell hasznosítani. az ingatlant.
Az MNV Zrt. levélben kéri, hogy a 254/2007. évi Kormány rendelet 50§. (2) bekezdését figyelembe
véve módosítsa, javítsa ki a testület a 163/2012.(XII.13.) önkormányzati határozatát.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki
elfogadja a 163/2012.(XII.13.) önkormányzati határozat módosítását a Magyar Vagyonkezelő Zrt.
által ingyenesen átadott terület hasznosításáról!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
a 163/2012.(XII.13.) önkormányzati határozat módosításáról a Magyar Vagyonkezelő Zrt.
által ingyenesen átadott terület hasznosításáról
A Képviselő-testület
a 163/2012.(XII.13.) önkormányzati határozatát az alábbiak alapján
módosítja, javítja ki:
1. tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy az állami
vagyon tulajdonának ingyenes átruházása során átvett Bököny
belterület 438/3 hrsz-ú területen az önkormányzat a
177/2008.(IX.11.) önkormányzat határozatában meghatározott cél
érdekében folyamatosan biztosítja a rendet, és a terület
környezetét tisztántartja, annak a lehetőségnek a szem előtt
tartásával, hogy pályázat útján a cél megvalósíthatóvá váljék.
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2. a 177/2008.(IX.11.) önkormányzati határozatában meghatározott
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8.§ (4)
bekezdésében található kötelező feladat útfenntartás, átmenő
forgalom célt az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettettel
nem tudja megvalósítani, az ingatlant a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 13. § (1)
bekezdésének 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés
feladaton belül a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartását tűzte célul. segítve és bővítve a településen a
zöldfelületek számát.
3. Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét is –
megtéríti.
4. Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami
vagyon tulajdonában lévő, Bököny belterület 438/3 hrsz-ú terület
ingyenes átruházását igényli, kívánja.
5. az állami vagyon tulajdonának ingyenes átruházása során átvett
Bököny belterület 438/3 hrsz-ú terület nem esik örökségvédelmi,
természetvédelmi illetve Natura 2000 védettséget élvező terület alá
6. felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a megállapodás
aláírására és az üggyel kapcsolatos feladatok teljes körű
elvégzésére
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

- Nyilatkozat a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Bököny Község Képviselőtestületét arra kéri, hogy nyilatkozzon a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 számú pályázat
benyújtásához arról, hogy az abban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott,
és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Továbbá nyilatkozzunk arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat megismerte, és annak
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követően
minimum 5 évig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki elfogadja a KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0003 számú pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
Nyilatkozat a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához
A Képviselő-testület
1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás által a KEOP-1.1.1/2F/09-11-20120003 számú pályázat benyújtásához szükséges, mint a Társulás
tagönkormányzatának képviselő-testülete nyilatkozik arról, az
abban szereplő üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa
nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek.
2.) továbbá nyilatkozik arról, hogy a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési
koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat
megismerte, és annak betartását a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja a projekt befejezését követően minimum
5 évig.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

- Döntés a székely zászló kitűzéséről
Dr. Papp László bizottsági tag/jogi képviselő:
Javaslom a székely zászló Bökönyi Polgármesteri Hivatalra történő kitűzését, hogy ezzel fejezzük ki a
székely autonómia iránti szolidaritásunkat!
Papp Csaba képviselő:
Támogatom a javaslatot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kézfenntartással jelezze, aki támogatja a székely zászló
kitűzését a Bökönyi Polgármesteri Hivatalra!
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2013. (III.12.) önkormányzati
határozata
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Döntés a székely zászló kitűzéséről
A Képviselő-testület
Támogatja a székely zászló Bökönyi Polgármesteri
Hivatalra történő kitűzését a székely autonómia iránti
szolidaritás kifejezése jegyében.

A polgármester az ülést bezárta 2013. március 12. napján 17:08 perckor.

Kmft.

Gyalogné Lovas Irén
polgármester

Dr. Gulyás József
jegyző

Taskó Miklós

Dr. Horváth József
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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