Bököny Község Képviselő-testülete
2011. szeptember 02-i rendes üléséről
Ikt. szám: 644-17/2011.
a./ jegyzőkönyve
b./ tárgysorozata
c./ határozatai ( 125-133/2011., 14/2011. R.)

TÁRGYSOROZAT
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
/szóbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
2) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
3) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális
költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: Int.vez.
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Bentlakásos Idősek Otthona 2011. évi

4) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása.
/írásbeli előterjesztés/
Előadó: ÁMK int.vez.
Véleményezi: Ügyrendi – és Vagyonnyilatkozat Ellenőrző Bizottság
5) Egyebek

Gyalogné Lovas Irén
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 02. napján 11:30
órakor megkezdett üléséről.
Szavazati joggal jelen vannak:
Gyalogné Lovas Irén
Dr. Horváth József
Dr. Komoróczy Péter
Marozsán Mihály
Papp Csaba
Piskolczi Géza

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
Gulyás József
Ács Lászlóné
Fekete Beáta
Kostenszkyné Lévai Erzsébet

jegyző
Bentlakásos Idősek Otthona vezetője
pénzügyi előadó
bizottsági tag

Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket. A mai
napra kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitja. Taskó Miklós képviselő igazoltan
hiányzik, Dr. Horváth József alpolgármester jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésről pár percet késni
fog, Piskolczi Géza képviselő viszont nem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes.
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Papp
Csaba és Marozsán Mihály képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Gulyás József jegyző javasolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011. (V.01.)
önkormányzati rendelettel módosított 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításának
megtárgyalását a Képviselő-testületi ülésen.
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
2) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
3) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása
4) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
7) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011. (V.01.) önkormányzati rendelettel módosított
34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása.
6) Egyebek
2

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2011.(IX.02.) számú
határozata
Döntés a napirendről
A Képviselő testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1)

Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű
határozatokról.
2) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.
3) A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító
okiratának módosítása
4) Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek
Otthona 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
7) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2011. (V.01.) önkormányzati rendelettel módosított
34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításának
megtárgyalása.
6) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont:
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet volt augusztus hónapban, ennek ellenére egy rövid- és
egy hosszú távú közfoglalkoztatási pályázatot is benyújtottunk: szeptember 1-jétől 35 rövidtávú
közfoglalkoztatott 4 órában és 15 hosszú távú közfoglalkoztatott pedig 8 órában kezdett el dolgozni.
Ezzel megszűnik a probléma a konyhán, az iskolában, a konyhán, a Családsegítő Szolgálatnál, a
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Polgármesteri Hivatalban és a Bentlakásos Idősek Otthonában is. Olyan munkaerőt tudtunk felvenni,
akik tényleg hatékonyak és megbízhatóak.
Benyújtottuk a „Szociális Földprogram támogatása” pályázatot is, melynek keretében az igényelhető
maximális támogatás megítélése esetén 20 főt alkalmazhatnánk 1 éven át teljes munkaidőben,
vetőmagot, műtrágyát, szerszámokat kapnánk és egy használt mezőgazdasági gép vásárlására kínálna
lehetőséget. A pályázat elbírálás alatt áll.
Papp Csaba képviselő:
A szennyvízről nincs még döntés?
* Dr. Horváth József alpolgármester és Piskolczi Géza képviselő megérkezett az ülésterembe.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Szeptember 13-án jönnek ki helyszíni szemlét tartani azon a területen, ahol a tároló is lesz.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatómat, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2011.(IX.02.) önkormányzati
határozata
Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról.
A képviselő-testület
Elfogadja a polgármester tájékoztatóját a lejjárt
határidejű határozatokról.

2. Napirendi pont:
Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Fekete Beáta pénzügyi előadó:
Az Önkormányzat 2011. I. félévben 321.088 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 54,7%-ra teljesült. Az összes bevétel 7,6%-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
92,3%-át a működési célú bevételek alkották. Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák
valamint a sajátos működési bevételek képezték. A működési bevételek 38,8%-on teljesült; ezekben a
térítési díjak, igazgatási bevételek állnak. Sajátos működési bevételeink 52%-on teljesültek, e bevételek
között jelenik meg a helyi adó bevétel, melyből 8.191 eFt folyt be számlánkra, pótlékokkal és
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bírságokkal együtt. Az átengedett személyi jövedelemadóból 63.555 eFt (52,3%) bevételünk
származott.
Az önkormányzat költségvetési támogatása 174.769 eFt volt a beszámolási időszakban. Ezen belül:
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 115 eFt
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: 6.347 eFt
Új Tudás-Műveltség pr. – pedagógusok anyagi ösztönzése: 5.439 eFt.
Nyári szociális gyermekétkeztetés: 7.826 eFt
2011. évi kompenzáció: 1.641 eFt
Vis maior tartalékból kapott támogatás: 888 eFt.
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás:
Szociális segély: 7.419 eFt
Időskorúak járadéka: 1.049 eFt
Ápolási díj: 4.314 eFt
Normatív lakásfenntartási támogatás: 8.778 eFt
Bérpótló támogatás: 26.643 eFt.
Rendelkezésre állási támogatás: 9.029 eFt.
Közcélú foglalkoztatás támogatása: 3.554 eFt
Óvodáztatási támogatás: 240 eFt
Támogatási értékű bevételeink 38%-on teljesültek. Az alulteljesítést a Munkaügyi Központ
támogatása okozza, mivel nem kaptunk annyi közfoglalkoztatottat, mint amennyit igényeltünk.
Felhalmozási bevételein 70%-on vannak.
Az Önkormányzat kiadása 2011. I. félévben 296.176 eFt, mely a módosított előirányzathoz
viszonyítva 50,5%-ra teljesült. Az összes kiadás 92,2%-a működési kiadás, a fejlesztési kiadások
7,8%-ot tettek ki.
Személyi juttatások és járulékai teljesítése 47,5% volt. Az összes kiadás 41,7 %-át ezen kiadások tették
ki, ami a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi
juttatásán kívül tartalmazza a közfoglalkoztatottak, közcélú munkások, illetve az állományba nem
tartozók juttatását is.
A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 48,0%-ban teljesültek, ami az összes kiadás 26,9%-os
részarányát képezi. Ennél a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési,
karbantartási kiadásokra fordított összeg volt a meghatározó.
Összességében az önkormányzat szakfeladatainak dologi kiadásai az előirányzatoknak megfelelően
teljesültek.
Ebben az évben még nem volt szükség folyószámla-hitel felvételére. A 2011. évi költségvetésben
29.855 eFt hitelfelvétel került tervezésre a forráshiány fedezésére, mely az év közbeni takarékossági
intézkedésekkel, kiadások megtakarításával, illetve Önhiki támogatással 17.575 eFt-ra csökkent. 2011.
június 30-án az önkormányzat beruházási célú hitelállománya 900 eFt, amely a 2006. évben MAZ
szennyvízszállító gépjármű vásárlására felvett hitel még meglévő összege.
Az Önkormányzat vagyona nem igazán változott. A növekedés nagyrészt a forgóeszközök
állományában bekövetkezett változás eredménye. A forgóeszközök 2011. félévi állománya 60.440 eFt,
ami 22.123 eFt-al magasabb a 2010. évi záró értékhez képest, amely nagyrészt a követelések, illetve az
aktív pénzügyi elszámolások állományában bekövetkezett változásnak köszönhető. Összességében
megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke 901.516 eFtról 935.885 eFt-ra, 34.369 eFt-al növekedett 2011. I. félév folyamán.
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Papp Csaba képviselő:
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé!
Dr. Horváth József alpolgármester:
Szerintem jól áll az Önkormányzat. Lassan beérik, hogy takarékosan bánunk a pénzzel.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki elfogadja a 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolót, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2011. (IX.02.) önkormányzati
határozata
Beszámoló az önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A képviselő-testület
Elfogadja az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót.

3. Napirendi pont:
A Barota Mihály Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosítása.
Kostenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag:
Az Alapító okirat módosítására egy-két szó változtatása miatt került sor. Annyi változtatást
eszközöltünk, hogy az SzMSz-ben a vezetők nem igazgatók, hanem intézményegység vezetők és
igazgató-helyettesek, valamint az SZMSZ minden pontjában a „Tagintézmény” módosítva lett
„Intézményegység” elnevezésre. Az idei évben is 17 tanulócsoport és 5 napközis csoport indul el. Az
óvoda 3 évfolyammal, az iskola pedig 8 évfolyammal működik továbbra is. A helyrajzszám és a
telephelyek nem változtak. Elég sok új feladatot beletettünk az új Alapító Okiratba, hogy ha szükség
lenne rá, akkor bármilyen feladatot el tudjunk látni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki elfogadja a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
Alapító okiratának módosítását, az kézfenntartással jelezze!
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2011. (IX.02.) önkormányzati
határozata
Barota Mihály Általános Művelődési Központ módosító okirata
és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület
a Barota Mihály Általános Művelődési Központ
alapító okiratának módosító okiratát és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

* Fekete Beáta és Kostenszkyné Lévai Erzsébet elhagyta az üléstermet.

4. Napirendi pont:
Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.
Ács Lászlóné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
Maga a bevétel a gondozási díj összegéből tevődik össze, amely jelenleg 52,59%. Ez annak is az
eredménye, hogy elmúlt év novemberében kaptuk meg 44 főre a működési engedélyünket, ebben az
évben viszont már 46 fővel működött a Bentlakásos Idősek Otthona. Ennek a plusz 2 főnek a
gondozási díja nagyban meghatározta a bevétel összeget.
Ezzel szemben a kiadások oldala pár százalék lemaradást mutat a bevételhez képest: 51,7%. Nagyon
spórolunk, megpróbálunk odafigyelni még jobban a kiadásokra. Megkaptuk a kiegészítő állami
támogatást, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján be tudtunk építeni a költségvetésünkbe, így
csökkent a különbözet. Remélem, hogy az év végére egy nullszázalékos költségvetéssel tudunk majd
működni. Jelenleg is teltházzal működünk, sokan vannak várólistán.
Ami gondot okoz számunkra, az az étkezők számát tartani. Januárban 80 főre kértünk állami
normatívát és köztudott, hogy a faluban működő egyházi házi segítségnyújtó intézményt fenntartók
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is beléptek, mint étkezést nyújtók is. Jelen vannak a faluban, nem akadályozhatjuk meg, hogy a
nálunk étkezést igénylők, házi gondozásban lévők ne menjenek át egy másik szolgáltatóhoz.
A különböző szolgáltatásainknál különböző kiadások jelentkeznek. A Bentlakásos Intézménynél van
a legnagyobb pénzmozgás. A költségvetés tárgyalásakor mindent nagyon leszűkítettünk az élelmiszer
beszerzéstől kezdve a gyógyszerek beszerzéséig, hogy a legminimálisabb tételek kerüljenek
meghatározásra. Próbáljuk ezeket a határokat tartani, de a gyógyszerbeszerzésnél nem tudunk ezen az
áron belül maradni. A továbbiakban is megpróbálunk minél jobban takarékoskodni és lefaragni a
kiadásainkat.
Marozsán Mihály képviselő:
Nem lehetne-e egy légkondicionálót beszerelni az Idősek Otthona konyhájára?
Papp Csaba bizottsági tag:
Nem érne semmit, mert a többi dolog fűt. Egy jó páraelszívó kellene inkább.
Ács Lászlóné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
Az üstök felett van páraelszívó és egy kis teljesítményű légkondicionálónk van.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Leader pályázaton keresztül, kis értékű tárgyi eszközökre 1 mFt-ig lehet pályázni. Érdemes lenne
megpróbálni a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak is.
Marozsán Mihály képviselő:
Az eddigi évek során mindig pluszos volt az Idősek Otthona költségvetése.
Ács Lászlóné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
Sajnos, a kiadások évről-évre nőnek, viszont a normatíva nem.
Dr. Horváth József alpolgármester:
Korábban az is hozzásegítette az Idősek Otthonát a nagyobb nyereséghez, hogy elég sok közmunkás
dolgozott ott.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ezt most is meg lehetne csinálni, csak akkor meg kellene válni egy-két dolgozótól.
Piskolczi Géza képviselő:
Ha főállású dolgozót küldenénk el, akkor megbillenne a mérleg nyelve, hiszen nem rendelkezne az
Idősek Otthona annyi szakemberrel, mint amennyire szükség van.
Ács Lászlóné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
A törvény előírja, hogy milyen feladatra hány embert kell foglalkoztatni.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen szóba került, hogy nagyon magasak a gyógyszerkiadások az Idősek
Otthona számára.
Dr. Horváth József alpolgármester:
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Sajnos, a gyógyszer ára egyre jobban emelkedik. Úgy összeállítani a gyógyszerlistát, hogy mindenből
próbálom a legolcsóbbat választani, viszont van egy olyan szabály, hogy az alaplistás gyógyszereket az
intézmény köteles biztosítani a lakóknak. Ez adja a magas összeget.
Ács Lászlóné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
Az is jelzi az intézmény sikerét és hírnevét, hogy huszonketten vannak várólistán, akik hozzánk
szeretnének kerülni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az lenne a legjobb, ha bővíthetnénk a férőhelyek számát.
Ács Lászlóné Bentlakásos Idősek Otthona vezető:
Ha a tetőtér beépítésre kerülne, 100 főre is emelhetnénk a létszámot.
Piskolczi Géza képviselő:
Akár 150 főre is. A földszinti étkező már rendelkezésre áll, csak a lakóterületet kell kialakítani.
Papp Csaba bizottsági tag:
A Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek
Otthona 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, az kézfenntartással
jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2011. (IX.02.) önkormányzati
határozata
Tájékoztató a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek Otthona
2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
A Képviselő-testület
elfogadja a Dél-Nyírségi Szociális Bentlakásos Idősek
Otthona 2011. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót.

9

5. Napirendi pont:
2011. (V.01.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításának megtárgyalása.
Gulyás József jegyző:
Szükség van a szociális rendeletünk módosítására. A lakásfenntartási támogatás egy főre eső összege
71.250 Ft-ra emelkedik. A lakásfenntartási támogatást kizárólag természetbeni ellátás formájában
folyósítható a közüzemi szolgáltatók részére. A megállapított lakásfenntartási támogatást villanyáram
és gázfogyasztás költségeire lehetett eddig igényelni. A szociális rendeletben, a támogatható
költségeket ki szeretnénk egészíteni a víz költségeivel is. Ez a másik ok, amiért módosítanunk kell a
rendeletet. A Bérpótló támogatás neve is megváltozott Foglalkozást Helyettesítő Támogatásra.
Piskolczi Géza képviselő:
Nem csak a gázfogyasztásra, hanem a fára is ki kellene adni a támogatást. A falu 60-70%-a fával tüzel.
Gulyás József jegyző:
Amennyiben a jogosultnak közüzemi szolgáltatóval nincs szerződése, kizárólag ebben az esetben
lehet a lakásfenntartási támogatást készpénzben folyósítani. A lakásfenntartási támogatás
összegegéért pedig tűzifát fog kapni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a 2011. (V.01.) önkormányzati rendelettel
módosított 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosítását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet
fogadta el:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011.(IX.02.)
önkormányzati
rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011. (V.01.) önkormányzati
rendelettel módosított 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 35. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2011. (V.01.) önkormányzati rendelettel
módosított 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet 7.§- a helyére a következő rendelkezés lép:
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„ 7. §
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosult személy lakókörnyezete rendezettségének
biztosítása körében, az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje, a
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű
használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására kötelezett.
2.§
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2011. (V.01.) önkormányzati rendelettel
módosított 34/2009.(XII.29.) önkormányzati rendelet 13. §- a helyére a következő rendelkezés
lép:
„13.§”
(1) A normatív lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Szt. 38.§. és 39§. foglaltakat kell
alkalmazni. (2. számú melléklet)
(2) A lakásfenntartási támogatást kizárólag természetbeni ellátás formájában folyósítható a
közüzemi szolgáltatók részére. A megállapított támogatást villanyáram, gázfogyasztás és víz
költségeire lehet igényelni. Amennyiben a jogosultnak közüzemi szolgáltatóval nincs szerződése,
kizárólag ebben az esetben lehet a lakásfenntartási támogatást készpénzben folyósítani.
3.§
Ez a rendelet 2011. szeptember 02.napján 18 óra 00 percben lép hatályban.

6. Napirendi pont:
Egyebek

Elkülönített pénzösszeg átcsoportosításának megtárgyalása:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Augusztus 20-ra 45 eFt-ot terveztünk be, de mivel nem szerveztünk rendezvény, csak 5 kenyér árát
költöttük el a kenyérszenteléshez. A 45 eFt-ból fennmaradó összeget át szeretnénk csoportosítani a
Zsindelyes fesztiválra.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki elfogadja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében,
augusztus 20-i rendezvényre elkülönített pénzösszeg átcsoportosítását a Zsindelyes fesztiválra, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2011.(IX.02.) önkormányzati
határozata
Elkülönített pénzösszeg átcsoportosításának megtárgyalása
A Képviselő-testület
Elfogadja
az
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésében az augusztus 20-i rendezvényre elkülönített pénzösszeg átcsoportosítását a Zsindelyes
fesztiválra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Átmeneti segély elkülönített pénzösszegének átcsoportosítása:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
1 mFt volt betervezve átmeneti segélyre. Ennek egy részét már kifizettem a rászorulók részére. A 4-8.
osztályig 1.200 Ft-ba kerül a DSH tagdíja és a fénymásolás díja, ami közel 300 eFt. Ezt az összeget az
átmeneti segélyre elkülönített összegből szeretném átcsoportosítani és ezzel támogatni a gyerekeket.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki elfogadja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében,
átmeneti segélyre elkülönített pénzösszegből 300 eFt összeg átcsoportosítását a Barota Mihály ÁMK
4-8. osztályos tanulói DSH és fénymásolási díjának kifizetésére, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2011.(IX.02.) önkormányzati
határozata
Elkülönített pénzösszeg átcsoportosításának megtárgyalása
A Képviselő-testület
Elfogadja
az
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésében, átmeneti segélyre elkülönített
pénzösszegből 300 eFt összeg átcsoportosítását a
Barota Mihály ÁMK 4-8. osztályos tanulói DSH és
fénymásolási díjának kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Döntés Fészekrakó programon való részvételről:
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Az előző Képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a József A. u. 5 hrsz. önkormányzati lakás bérleti
ügyét. A képviselő-testület felhatalmazott engem, mint polgármestert, hogy az ingatlan
bérbevevőjének személyéről saját magam dönthetek. Úgy döntöttem, hogy mégsem adom ki, mert
Fészekrakó program keretében, Leader pályázaton keresztül 7 mFt-ot kaphatnánk a lakás felújítására.
Ezzel támogathatnánk azokat a bökönyi diplomásokat, akik Bökönyben szeretnének elhelyezkedni. A
pályázat feltétele, hogy aki beköltözik, 5 éven keresztül fizesse a Fundamenta Lakáskasszát vagy
egyéb más megtakarítást. Nem kellene neki bérleti díjat fizetni, csak a rezsiköltséget. Ehhez szükség
lenne a Képviselő-testület támogatására.
Dr. Komoróczy Péter képviselő:
Ezt kár lenne kihagyni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki támogatja a Fészekrakó programban való részvételt a
Bököny, József A. u. 5 hrsz. önkormányzati ingatlanra vonatkozó pályázat benyújtásával, az
kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
132/2011.(IX.02.) önkormányzati
határozata
Döntés Fészekrakó programon való részvételről
A Képviselő-testület
Támogatja a Fészekrakó programban való
részvételt a Bököny, József A. u. 5 hrsz.
önkormányzati
ingatlanra
vonatkozó
pályázat benyújtásával
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Leader program kisértékű tárgyi eszközökre:
A Leader program keretében kisértékű tárgyi eszközökre is be szeretnénk nyújtani egy pályázatot. Ha
sikeres lenne a pályázatunk, az iskola konyháján felújíthatnánk a konyhai eszközöket, berendezéseket.
Kérem a képviselő-testületet, aki támogatja a pályázat benyújtását, az kézfenntartással jelezze!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
133/2011. (IX.02.) önkormányzati
határozata
Döntés a Leader pályázaton való részvételről
„Kis értékű tárgyi eszközök” témakörben
A Képviselő-testület
Támogatja a Leader pályázaton való részvételt
„Kis értékű tárgyi eszközök” témakörben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A további napirendi pontok megtárgyalása zárt ülés keretein belül folytatódik.
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Több napirendi pont nem volt a polgármester bezárta az ülést.

Kmft.

PH.
Gyalogné Lovas Irén

Gulyás József

polgármester

jegyző

Marozsán Mihály

Papp Csaba
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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