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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Boconád Község Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2013. szeptember 23- 
án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Kis István polgármester 
  Dr. Holló Ágnes aljegyző 
  Dr. Almádi József alpolgármester 
  Detrik István képviselő 
  Nagy Sándorné képviselő 
  Nagy Attila Sándor gazd.-pü.biz. külsős tagja 
  Nagy Zsuzsanna gazdálkodási előadó 
  Juhászné Kiss Edit Boconádi Többcélú Intézmény vezetője 
  Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető 
 
Kis István polgármester úr köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 
7 fő képviselő közül 4 jelen van, így az ülés határozatképes.  3 képviselő hiányzik - Majoros 
Gábor, Sulya Csaba és Vastag Lászlóné - akik távolmaradásukat előre bejelentették. 
A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Istvánnét, hitelesítésére Dr. Almádi József és Nagy Sándorné 
képviselőket kéri fel. Ezzel a képviselők egyetértenek. 
A meghívón feltüntetett napirendeket javasolja elfogadni. Kérdezi, hogy van-e más javaslat? 
 
A meghívón feltüntette napirendek: 
 

1. Tájékoztató a KLIK Tarnaörs – Boconád Általános Iskola Boconádi 
Tagiskolája 2013/2014. évi tanévkezdéséről 
Előterjesztő: Tagintézmény vezető 

2. Beszámoló a Boconádi Többcélú Intézmény 2013/2014. évi 
tanévkezdéséről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

3. ÖNHIKI pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Tűzvédelmi és Munkavédelmi dokumentációk elkészítése, tűz – és 
munkavédelmi képviseletre vonatkozó szerződés megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Egyebek 
 
 
A képviselő testület 4 „igen” szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: 
 

1. Tájékoztató a KLIK Tarnaörs – Boconád Általános Iskola Boconádi 
Tagiskolája 2013/2014. évi tanévkezdéséről 

Előterjesztő: Tagintézmény vezető 
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2. Beszámoló a Boconádi Többcélú Intézmény 2013/2014. évi tanévkezdéséről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

3. ÖNHIKI pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Tűzvédelmi és Munkavédelmi dokumentációk elkészítése, tűz – és 
munkavédelmi képviseletre vonatkozó szerződés megtárgyalása 

Előterjesztő: Polgármester 

5. Egyebek 
 
1./ napirend:  Tájékoztató a KLIK Tarnaörs-Boconád Általános Iskola Boconádi Tagiskolája 
2013/2014. évi tanévkezdésről. 
/A képviselők a tájékoztatót írásban megkapták./ 
 
A polgármester úr kérdezi a tagintézmény vezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a 
tájékoztatóhoz? 
Nagy Sándorné tagintézmény vezető elmondja, hogy az ÁNTSZ hatósági ellenőrzést végzett, 
amikor felhívták a figyelmet az iskolaudvar rendbetételére, a kerítés hiányosságára és azt 
javasolták, hogy ezt a problémát hozza a képviselő - testület elé.  Tankerületi értekezleten az 
igazgató asszony elmondta, hogy a KLIK állagmegóvást végez, tehát beruházást, felújítást 
nem. De nem zárkóznak el attól, ha meg tud egyezni az önkormányzat és a tankerület 
pénzügyi téren, akkor esetleg ilyen jellegű beruházást is tudnának finanszírozni. A 
tagintézmény vezető véleménye, ha az udvart nem is, de a kerítést jó lenne megcsinálni, hogy 
legalább zárható lenne a terep, mert előfordult már olyan dolog, ami nem volt igazán ildomos.  
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr véleménye, hogy mindenképpen körbe kell keríteni az 
iskolát.  
 
Detrik István képviselő kérdezi: arra van előírás, hogy milyen kerítésnek kell lenni? 
Nagy Sándorné tagintézmény vezető válaszolja, hogy erre nincs előírás. 2 nagykapu és 1 
kiskapu lenne szükséges. Ha a zárt kerítésen át bejönne valaki az iskola udvarára, az már 
betörésnek számítana. Volt már olyan eset, hogy a nyitott udvaron a gázórára felrakták a 
padokat, /valószínű fiatalok voltak/ ami nem veszélytelen. 
 
Kis István polgármester úr kéri a tagintézmény vezetőt, hogy ezt a problémát egyeztessék a 
tankerület igazgatójával és remélhetőleg közös összefogással megoldható lesz. 
Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése a napirendhez. 
Miután nem volt, megköszöni a tájékoztatót és eredményes tanévet kíván. 
 
2./ napirend: Beszámoló a Többcélú Intézmény 2013/2014. tanév kezdéséről. 
/A képviselők a beszámolót írásban megkapták/ 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr kérdezi, hogy milyen gyakorisággal fordul elő, hogy a 
könyvtárban az álláskeresők önéletrajzát elkészítik, illetve igénybe veszi-e az internetes 
szolgáltatást a lakosság? 
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Nagy Sándorné tagintézmény vezető válaszolja, hogy igen, a könyvtáros segít az önéletrajz 
megírásában vagy az álláskeresésben az interneten. Volt rá példa, hogy valakinek ez által 
sikerült munkát találni. 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr  mindkét intézménnyel kapcsolatban azt tudja mondani, 
látszik, hogy alapos munka volt úgy az iskolai tájékoztató, mint az intézmény beszámolója. 
Nagyon örül annak, hogy látják a célt, tudják, hogy mit akarnak csinálni. Az óvodában volt 
olyan dolog, amit helyre kellett tenni és látja, hogy ez olyan irányba megy, ami szolgálja a 
fejlődést és a gyerekek javát. Úgy látja, részletes a beszámoló és benne van a saját elképzelés 
is. Mind a két vezetőnek nagyon eredményes munkát, valamint jó egészséget kíván. 
 
Kis István polgármester úr megerősíti, hogy azokat a hiányosságokat, amit az ellenőrzés 
feltárt, illetve ők is tudtak, az intézményvezető próbálja pótolni. Az külön örvendetes, hogy 
nem felszólító leveleket küld, hogy pl. az önkormányzat záros határidőn belül készítsen el 
különböző szabályzatokat, munkatervet, hanem ő maga készíti el.  
Az önkormányzat részéről továbbra is támogatásáról biztosítja, s eredményes munkát kíván az 
intézményvezető asszonynak.  
 
Juhászné Kiss Edit, a Boconádi Többcélú Intézmény vezetője megköszöni a segítséget és 
megjegyzi, ő úgy gondolja, hogy a szabályzatok elkészítése az intézményvezető feladata. 
 
Kis István polgármester úr kéri, hogy aki a Többcélú Intézmény beszámolóját elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 4 „igen, ” 0”nem” „0” tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2013.(IX.23.) Boconád Községi  
Önkormányzat Képviselő Testületének 
határozata: 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő – 
testülete a Boconádi Többcélú Intézmény 
2013/2014. évi Munkatervét a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kis István polgármester 

 
 
3./ napirend: ÖNHIKI pályázat benyújtása. 
Kis István polgármester úr felkéri a gazdálkodási főelőadót, ismertesse az ÖNHIKI pályázat 
feltételeit. 
 
Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben az 
ÖNHIKI pályázat 1 fordulós, amit szeptember 30-ig kell benyújtani, s erről a testületnek 
határozatot kell hozni.  A kiírás lényegesen egyszerűbb a korábbi évekhez viszonyítva, nincs 
kizáró tényező. 3 pont van, amit támogatnak: adósságkonszolidáció, iparűzési adó, s egyéb. 
Önkormányzatunk a legutóbbi pontnak megfelelően kíván pályázni.  Az elbírálási határidő: 
december 20. 
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Az igénylésre elkészült az adattáblázat, s a mai állás szerint 16.186 ezer Ft-ra nyújthat be 
igényt az önkormányzat. Ez tartalmazza: 

� a jogerős bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséget a 
Telekom kárelhárítására vonatkozóan, amelynek összege: 1.613 ezer Ft, 

� közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódó lejárt fizetési kötelezettség: 30 ezer Ft, 
� közös feladat ellátáshoz kapcsolódó tartozás /Tarnaörs ÁMK. december havi bér és 

járulékai/ 1.735 ezer Ft, 
� egyéb tartozások 2.730 ezer Ft 
� polgármester illetményének fedezetét /amit év elején a költségvetés nem 

finanszírozott/, illetve óvoda szakfeladaton 2013. évi nem fedezett kiadás, s a 
szeptember 1-i kötelező béremelés összege 1.395 ezer Ft. 

 
Kis István polgármester úr kéri a képviselőket, szavazzanak az ÖNHIKI benyújtására 
vonatkozóan. Javasolja a pályázat beadását. 
Felolvassa az erre vonatkozó határozati javaslatot. 
 
A képviselő testület 4 „igen”, 0 ”nem”  „0” tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 
64/2013.(IX.23.) Boconád Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő testülete 
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 
39/2013.(VII.31.) BM rendelet szerinti támogatási 
igényt nyújt be Boconád Község Önkormányzat 
működőképességét veszélyeztető helyzet 
elhárításához a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságához. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kis István polgármester 

 
 
 
4./ napirend: Tűzvédelmi és Munkavédelmi dokumentációk elkészítése, tűz – és 
munkavédelmi képviseletre vonatkozó szerződés megtárgyalása.  
 
Kis István polgármester úr ismerteti, hogy a tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentáció 
elkészítése kötelező, azt ellenőrzik. Több cégtől kért árajánlatot, s egyedült a TűzSámán Kft. 
válaszolt vissza. Ők elkészítenék többek között a tűz- és munkavédelmi szabályzatot, 
megtartanák az erre vonatkozó oktatást a dolgozók részére, a kockázat becslést- értékelést 
elvégeznék, nyilvántartást a veszélyes anyagokról, a tűzoltó készülékek ellenőrzését 
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vállalnák, munkahelyi baleseti nyilvántartást, stb. A szabályzatok egyszeri elkészítése 60 ezer 
Ft+ÁFA, majd ezen szabályzatok felülvizsgálata, illetve a fenti feladatok ellátása 144 ezer 
Ft+Áfa/év. 
 
Kéri a képviselőket, hozzanak határozatot. 
Felolvassa a határozati javaslatot: 
 
A képviselő testület 4 „igen”, 0”nem” „0” tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2013.(IX.23.) Boconád Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő testülete 
a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására 
szerződést köt a TűzSámán Kft-vel /székhely: 3200. 
Gyöngyös, Ringsted u. 25. II/5.) a mellékelt 
vállalkozási szerződés szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Kis István polgármester 

 
5./ napirend: Egyebek 
 
Kis István polgármester úr elmondja, - mint ahogy a gazdálkodási főelőadó is említette – a 
Magyar Telekom-mal szemben az önkormányzat a pert elveszítette a kábelrongálás miatti 
kártérítés ügyben, ezért a bíróság egyetemleges fizetési kötelezettséget állapított meg a 
vállalkozó és az önkormányzat számára. Ítéletében a bíró arra hivatkozott, hogy a megbízó és 
a megbízott a tőle elvárható gondoskodást elmulasztotta. Tehát a munkakezdés előtt meg 
kellett volna győződni arról, hogy azon a területen található-e a kábel. A kártérítés 1.613 ezer 
Ft. 
 
Következőként bejelenti, hogy Boconád község honlapja elérhető, s oda feltölthetők az 
információk. Címe: www.boconad.hu 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző ismerteti, hogy kiírták a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőfokú 
Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot. Az önkormányzatnak október 11-ig kell kifejezni a 
csatlakozási szándékát. Kérdezi a testületi tagokat, hogy kívánnak-e a 2014. évi pályázathoz 
csatlakozni az általános szerződési feltételek szerint? 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr válaszolja, hogy igen.  
 
Dr. Holló Ágnes Aljegyző emlékezteti a képviselőket, hogy a helyi rendelet alapján 2 fő 
hallgatót támogat az önkormányzat, 4-4 ezer Ft-tal. 
 
A polgármester úr kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
A képviselő testület 4 ”igen”, 0 „nem” „0” tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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66/2013.(IX.23.) Boconád Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő – 
testülete csatlakozik a „Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer” 
2014. évi pályázati fordulójához. 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 
döntést az EPER – Bursa rendszerben rögzíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: Kis István polgármester 

 
 
 
 
Az ülés végén Detrik István képviselő kérdezi, hogy az aszfaltozás alkalmával miért nem 
javították meg az utat az iskoláig, mint ahogy tervezték? 
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy nem vállalták, mert azt mondta a vállalkozó, hogy 
elszámolták az aszfalt mennyiségét, már így is több lett felhasználva, mint amit kiszámoltak. 
Ezt a részt más módon javíttatja meg az önkormányzat. 
 
Több hozzászólás nem volt, ezzel az ülés 16.50-kor véget ért. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Vargáné Tóth Márta jegyző 
nevében és megbízásából: 

 
  

 
Kis István      Dr. Holló Ágnes 
polgármester      aljegyző   

  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
 Dr. Almádi József      Nagy Sándorné 
     


