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     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2013.08.26-án 16 órai kezdettel a Boconádi Polgármesteri hivatal Tanácstermében 
megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testületének nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Kis István polgármester 
  Dr. Holló Ágnes aljegyző 
  Dr. Almádi József alpolgármester 
  Detrik István képviselő 
  Majoros Gábor képviselő 
  Nagy Sándorné képviselő 
  Vastag Lászlóné képviselő 
  Nagy Attila Sándor gazd.-pü. biz. külsős tagja 
  Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 
  TUTOR Alapítvány részéről: Lantos Szilárd 
  Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről: Krikerics Petra  
                 és Vas Tünde 
  Cseh Béláné, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub vezetője 
  Simon Margit, az Alsó Tarna- és Hanyi menti Kulturális Egyesület elnöke. 
  Juhászné Kiss Edit a Boconádi Többcélú Intézmény vezetője 
  Boconád Ifjúságáért Alapítvány részéről: Ács Lászlóné 
  Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető 
   
Kis István polgármester úr tisztelettel köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tag közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes. Sulya 
Csaba képviselő hiányzik, aki távollétét előre nem jelentette be. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Detrik István és Majoros Gábor képviselőket kéri fel. Ezzel 
minden jelenlévő képviselő egyetért. 
Javaslatot tesz a meghívón feltüntetett napirendek elfogadására. Kérdezi, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban valakinek észrevétele, indítványa? A képviselő testületnek nem volt észrevétele 
a napirendekhez. 
 
A meghívón szereplő napirendek: 

1. Boconád községben működő, Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 
beszámolója 

      Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői 

2. Beszámoló Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

Előterjesztő: Polgármester 

3. A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelettervezet megtárgyalása 

Előterjeszt: Polgármester 

4.  Boconád Község Vízkorlátozási Tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Egyebek 
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A képviselő testület 6 „igen” 0 „nem” és 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi napirendeket 
fogadta el: 
 

1. Boconád községben működő, Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 
beszámolója 

      Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői 

2. Beszámoló Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

Előterjesztő: Polgármester 

3. A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 

Előterjeszt: Polgármester 

4.  Boconád Község Vízkorlátozási Tervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Egyebek 
 
1./ napirend: /Boconád községben működő, önkormányzat által támogatott civil szervezetek 
beszámolója./ 
Az ülésre 4 civil szervezet kapott meghívót, abból 2 szervezet képviselője jelent meg 
/Nyugdíjas Klub és a Kulturális Egyesület részéről/. A képviselők ezen szervezetek 
beszámolóját és a Diákönkormányzat beszámolóját írásban megkapták. A Diákönkormányzat 
beszámolójából hiányzik a kapott támogatásról szóló elszámolás, azt pótolják. A Polgárőrség 
nem küldött beszámolót. 
 
A polgármester úr kérdezi, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a 
két szervezet részéről megjelent vezető?  
Simon Margit, az Alsó-Tarna és Hanyi menti Kulturális Egyesület vezetője szeretné, hogy az 
április 20-21-i rendezvényükről készült video felvételt a helyi kábeltévén közzétehetnék. 
Kérdezi, hogy van-e erre lehetőség?  
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy igen.  
Simon Margit megköszöni ezt a lehetőséget, továbbá az önkormányzattól kapott anyagi 
támogatást. 
 
Kis István polgármester úr szomorúan olvasta a nyugdíjas klub beszámolójában, hogy az 
általuk telepített cserjéket valakik kitaposták, ezzel tönkre tették azt az értékes munkát, amit 
végeztek. Sajnos a faluban tapasztalható a vandalizmus. A hétvégén is sok kárt okoztak, 
valószínű fiatalok voltak. Azt kéri a nyugdíjas klub tagjaitól, hogy ennek ellenére ne 
keseredjenek el, a rendezvényeken azután is működjenek közre és további eredményes 
munkát kíván nekik.  
 
Ugyanígy a kulturális egyesület vezetőjének, Simon Margitnak is megköszöni Boconád 
érdekében végzett tevékenységüket, s amennyiben az önkormányzatnak bármilyen lehetősége 
lesz arra, hogy munkájukat segítse, azt megteszi. 
 
Mint már említette, a diákönkormányzat részéről hiányos a beszámoló, mert a kapott 
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támogatással nem számoltak el, de ezt pótolni fogják.  
 
A Polgárőrségtől nem érkezett beszámoló. Kérdezi Nagy Attila Sándort, tud-e erről valamit? 
Nagy Attila Sándor feleli, hogy nem. 
 
Miután a beszámolókhoz hozzászólás nem történt, a polgármester úr szavazást kért: 
Először azt kérte, hogy aki az Őszirózsa Nyugdíjas Klub beszámolóját elfogadja, 
kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 6 „igen” „0 nem” 0 „tartózkodás” szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

55/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub beszámolóját a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Diákönkormányzat beszámolóját – a fent említett kiegészítéssel – tette fel  
szavazásra a polgármester úr. 
A képviselő testület 6 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 
Diákönkormányzat beszámolóját a melléklet szerint 
elfogadja. 

 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az Alsó-Tarna és Hanyi menti Kulturális Egyesület beszámolójának elfogadására kért 
szavazást a polgármester úr. 
A képviselő testület 6”igen” 0 „nem” és 0 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 
Alsó-Tarna és Hanyi menti Kulturális Egyesület 
beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
/Cseh Béláné és Simon Margit az ülésről távozott/ 
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2./ napirend:  /A közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet tervezet 
megtárgyalása/ 
A képviselők a rendelet tervezetet írásban megkapták. 
Majoros Gábor képviselő kérdésére Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja, hogy közterületen 
történő filmforgatás témában kötelező rendeletet alkotni. Az erre vonatkozó törvény /2004.évi 
II. tv./ szabályozza, hogy a kérelmező részére a Kormányhivatal adja meg az engedélyt az 
önkormányzat által helyi rendeletben szabályozott szempontok alapján.   
 
Kis István polgármester úr ismerteti, hogy tájékozódtak a környékben szokásos közterületi 
használati díj mértékéről, s ennek megfelelően 200 Ft/m2/nap összegben javasolják a díjat 
megállapítani filmforgatás alkalmával, amelynek időtartama nem haladhatja meg a 15 napot. 
A filmforgatás idejének szabályozása: 7 órától 21 óra között. Abban az esetben, ha olyan 
esemény történik, ami meghiúsítja a filmforgatást, akkor 5 napon belül biztosítani kell az 
újabb lehetőséget. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző kérésére Nagy Attila Sándor felolvassa a 2004.évi II. tv-ből a  
filmalkotásra - filmterjesztésre vonatkozó szabályokat. 
Ezután Majoros Gábor képviselő kérdezi, hogy akkor Simon Margit az 1. napirendnél tett 
kérésének megfelelően hogy teheti közzé  kábeltévén a rendezvényről készült felvételt? 
Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja, ezen rendelet a filmforgatásra vonatkozik, nem a 
közzétételre. 
 
Nagy Attila Sándor kérdése, hogy a 200 Ft/m2/nap közterületi használati díj mi alapján lett 
kiszámítva, s mire veszik igénybe a közterületet? 
Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja: mint már a polgármester úr is említette, a környékben 
szokásos mértéknek megfelelően javasolják a 200 Ft/m2/nap közterületi díjat. A kérdés 2. 
részére feleli, hogy a forgatásra, a kiszolgáló személyzet parkolása, a stáb eszközeinek 
elhelyezésére szükséges a közterület igénybevétele. 
Mivel a filmforgatás esetére szükséges engedély, stb. eljárás lefolytatására szoros határidőket 
szabtak /a filmforgató beadja  a kérelmet, a Kormányhivatal megadja, és hatósági szerződést 
köt a kérelmezővel, s ezt a hatósági szerződést kell a testületnek jóváhagyni/, erre 2 napos 
határidőt adnak, ezért az lenne a célszerű, hogy a képviselő testület a polgármesterre 
átruházza a döntést. 
 
Nagy Attila Sándor javasolja a rendeletben szabályozni, hogy minden megkezdett nap 
számítson bele a közterület használat igénybevételének idejébe. 
Dr. Holló Ágnes aljegyző feleli, hogy a hatósági engedélyben benne lesz, hogy hány napig 
lesz itt a stáb. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a napirendhez, Kis István polgármester úr szavazást 
kért: 
Aki a közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelet tervezetet a fenti 
kiegészítésekkel elfogadja rendeletté alakítani, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 6 „igen” 0 nem 0 tartózkodás szavazattal megalkotta 8/2013.(VIII.26.) 
rendeletét a közterület filmforgatási célú használatáról. 
 
3./napirend: /Beszámoló Boconád Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről/ 
Kis István polgármester úr közli a képviselőkkel, hogy a napirend anyagát a gazdasági- és 
pénzügyi bizottság megtárgyalta. Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse álláspontjukat. 
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Detrik István, a gazdasági- és pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az I. 
félévről szóló beszámolót áttanulmányozta, azt elfogadta, és javasolja a képviselő testület felé 
is elfogadásra. 
 
A polgármester úr kérdezi, hogy a gazdálkodási előadó kíván-e kiegészítést tenni a 
beszámolóhoz, illetve a képviselőknek van-e kérdése? 
 
Miután a beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem történt, Kis István polgármester úr javasolta 
a képviselőknek, hogy a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet 
fogadják: 
A képviselő testület 6 „igen” 0 nem 0 tartózkodás szavazattal megalkotta 9/2013.(VIII.26.) 
rendeletét Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról. 
 
Ezután a polgármester úr szavazást kért a beszámoló elfogadásáról: 
Aki a 2013.I.félévi költségvetési beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással jelezze. 
A képviselő testület 6 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Kis István polgármester 

/Nagy Sándorné képviselő távozott az ülésről./ 
 
4./ napirend: /Boconád község vízkorlátozási tervének megtárgyalása/ 
Kis István polgármester úr ismerteti, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. készített „Egységes 
Vízkorlátozási Terv”-et Boconád, Tarnaméra, Zaránk, Erk, Tarnaörs, Tarnazsadány 
községekre vonatkozóan. 
A vízkorlátozási tervből felolvassa a fogyasztói sorrendet, az ivóvíz korlátozás elrendelésének 
fokozatait /I.-II.-III./ és feltételeit, valamint eljárási szabályokat, egyéb intézkedéseket. 
Javasolja a képviselő testület felé, hogy a vízkorlátozási tervet fogadják el. Ugyancsak 
felolvassa az erre vonatkozó határozati javaslatot. Kéri a képviselőket, hogy hozzanak 
határozatot. 
A képviselő testület 5 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. Egységes Vízkorlátozási tervét 
a melléklet szerint elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Egységes Vízkorlátozási 
Terv aláírására. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2013. 09. 15. 
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/Nagy Sándorné képviselő visszatér az ülésre/ 
 
5./ napirend/Egyebek/ 
Elsőként a lejárt határidejű határozatokról ad tájékoztatást Kis István polgármester úr: 
• 54/2013.(VII.17.) határozat a belső ellenőrzésre vonatkozott. A belső ellenőrzés 
végzése az önkormányzatnál és a többcélú intézményben szeptember hónapban történik. 
• 53/2013.(VI.27.) határozat az orvosi rendelőbe és az óvodába történő internet hálózat 
kiépítését tartalmazta 30 ezer Ft kiépítési költség + 8 ezer Ft előfizetési díjjal. Az orvosi 
rendelőben és az óvodában bekapcsolták az internet szolgáltatást, s mind a két helyen a 
telefonvonal normalizálódott. A kiépítésnél adódott változás az eredeti tervhez képest, 
ugyanis önfeszítős kábellel nem lehetett megoldani a kiépítést /mint ahogy előre tervezték/, 
elképzelhető, hogy ebben az esetben oszlopot is kellett volna állítani, tehát nem voltak 
meggyőződve róla, hogy megfelelő módszer lenne a kábel kihúzás, ezért plusz 30 ezer Ft-ot 
jelentett a másik hozzáférési ponthoz való csatlakozás, amit kábelszereléssel oldottak meg. 
A polgármester úr kérésére Nagy Attila Sándor ismerteti, hogy az orvosi rendelőbe és az 
óvodába az internet hozzáférés kiépítési költsége 46 ezer Ft-ba került, valamint az orvosi 
rendelőhöz beszerzett szkenner  16 ezer Ft-ot tesz ki.  
A számítások alapján a beruházás:  46 ezer Ft 
megtérülés:   5,61 hónap 
éves megtakarítás:  98.400 Ft /úgy, hogy nem köttetnek külön internetet az óvodába, 
mert az orvosi rendelőből  van áthúzva a hálózat/. 
Megjegyzi, hogy az óvodába számítógép vásárlása lenne szükséges, ami kb. 30 ezer Ft 
költséget jelentene. 
 
A fentieknek megfelelően Kis István polgármester úr javasolja a képviselő testületnek, hogy 
az 53/2013.(VI.27.) határozatát módosítsa 62 ezer Ft összegnek megfelelően /ami az orvosi 
rendelő és óvodába történő internet kiépítést tartalmazza 46 ezer Ft értékben, valamint az 
orvosi rendelőhöz szkenner beszerzését 16 ezer Ft-ért/.  
Kéri, hogy szavazzanak. 
A képviselő testület 6 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 
53/2013.(VI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szabadság tér 15. alatti orvosi 
rendelőben, valamint a Szabadság tér 14. alatti óvodában 
internet szolgáltatás kiépítésre kerüljön 62.000 Ft 
értékben. Továbbá vállalja az előfizetési díjat, amelynek 
összege: havi 6.500 Ft+Áfa=8.200 Ft. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Ezután 5 perc szünet következett. 
/Az ülésre megérkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről Krikerics Petra és Vas 
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Tünde, a TUTOR Alapítványtól Lantos Szilárd. Továbbá a Boconád Ifjúságáért 
Közalapítvány meghívottjai közül Ács Lászlóné/ 
 
Szünet után Kis István polgármester úr tisztelettel köszönti a meghívott vendégeket: Lantos 
Szilárdot, a TUTOR Alapítvány elnökét, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2 
munkatársát, Krikerics Petrát és Vas Tündét. Közli velük, az elmúlt ülésen felvetődött a 
képviselő testület részéről, hogy a Kastélyban működő szervezet működésével kapcsolatban 
szeretnének tájékoztatást kapni, illetve kérdéseket feltenni.  
 
Lantos Szilárd úr az alábbi tájékoztatást adja:  
Bemutatkozásul elmondja, hogy a TUTOR Alapítványnak ő az elnöke, s nagy szerepet 
vállalnak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkájában. A boconádi munkájukhoz két 
program kapcsolódik: 1. az Információs Iroda /I.Pont/, amely lassan másfél éve működik, a 
másik pedig az egész kistérségre kiterjedő egészségszűrő program, ami tavaly decemberben 
indult. 
Az I.Pont működésének finanszírozása 2014. április 30-ig biztosított.  
A fenti két programnak tudható be, hogy a Kastély épületben sikerült egy-két helyiséget 
rendbe hozni és használhatóvá tenni, s ezért köszönettel tartoznak az önkormányzatnak, hogy 
biztosították részükre a helyiségek használatát, mert e nélkül nyilván nem lenne helye a 2 
programnak. Ugyan a bérleti konstrukcióval mindig gond van, mert hiába azt mondják, hogy 
100 %-os támogatottságú a program, de ez nem így van, mert a rezsi és a bérleti díjfizetés 
abból nem lehetséges. 
Krikerics Tünde az információs iroda programot fogja össze, a térségben összesen 4 I. Pont 
működik. Vas Tünde az egészség megőrző program fő szervezője. Ők viszik napi szinten a 
programokat.  
 
Lantos Szilárd úr kéri a képviselőket, amennyiben kérdésük van, tegyék fel. 
 
Nagy Sándorné, mint tagintézmény vezető elmondja, hogy örült e programok 
megalakulásának, s gondolta, hogy együttműködési megállapodás fog születni az általános 
iskolával. Biztosan hallottak arról a meghívottak, hogy az I. Ponton dolgozó egyik munkatárs 
és közötte feszültség van.  Az jó dolog, hogy a gyerekek mennek az I. Pontba, de az, hogy az 
egész délutánt ott töltik, az már túlzás. Ő kérte az I. Pont munkatársát, hogy küldje haza a 
gyerekeket tanulni és két óra múlva térjenek vissza az I. Pontba, mert úgy gondolja, hogy az 
iskolának motiválni kell a gyerekeket a tanulásra még abban az esetben is, ha ő nem akarja, 
vagy ha a szülő ezt nem teszi meg. Mert igenis az a legfontosabb, hogy a gyermek tanuljon. 
Az I. Pont munkatársának erről más a véleménye. Az, hogy a nyáron ott voltak a gyerekek az 
I. pontban, az is jó dolog volt. Most a MMSZSZ-el közösen szervezik szeptember 13-ára a 
gyerekekkel az együtt-főzést. 
Azért kérte a polgármester urat, hogy hívja meg az érintetteket az ülésre, hogy az álláspontok 
közelebb kerüljenek, valahogy összehozzák a tanulást és a szabadidő programot, mert az I. 
Pont munkatársával ez nem sikerült és ő azt mondta neki, hogy miért veszi a nyakába ezt a 
problémát, ha a szülő nem foglalkozik ezzel. 
 
Krikerics Petra, a MMSZSZ munkatársa válaszolja, hogy része is a programnak, hogy 
korrepetálást biztosítanak a gyerekeknek. Ez Erk községben úgy működik, ha a gyerek nem 
napközis, akkor iskola után haza küldik, s utána érkezik vissza a szabadidős programra. 
Megjegyzi, hogy az intézményvezető és az I. Pont munkatársa közötti feszültségről nem 
tudott. 
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Lantos Szilárdnak, a TUTOR Alapítvány elnökének az a véleménye, hogy ebben a dologban 
meg kell találni a közös nevezőt. Erk községet mondaná példának, ahol nagyon szoros az 
iskolával való közös munka. Az I. Pont arra nagyon jó eszköz, hogy a csellengő fiatalokat 
megfogja, s ne az utcán lődörögjenek, hanem hasznosan töltsék idejüket, s ebbe bizony be kell 
vonni a tanulást is.  Szerinte le kell ülni és közösen megbeszélni a problémákat és az I. 
pontnak támogatni kell az iskolában folyó munkát és bizony a tanulásnak is meg kell találni a 
helyét az I. Pontban és ha valaki nagyon vét e szellem ellen, odáig is el lehet jutni, hogy ne 
jöjjön az illető az I. Pontba. 
 
Nagy Sándorné elmondja, hogy az egészségmegőrző programmal kapcsolatban már 
egyeztettek Vas Tündével és az volt a kérésük, hogy a védőnő helyett a Vöröskeresztes 
témában tartsanak előadást a gyerekek részére. 
Vas Tünde készséggel válaszolja, hogy megbeszélik, mit kérnek az iskola részéről, az 
igényeket egyeztetik, s vannak orvosok, akik ilyen témájú foglalkozást tartanak. 
 
Lantos Szilárd, a TUTOR Alapítvány elnöke megjegyzi, hogy azért is jó, hogy az I. Pont 
működésével kapcsolatban mondanak visszajelzést, mert ők is gondolkoznak abban, hogy 
merre lehetne még tovább menni, mi az, amit igényelnek a programban résztvevők. 
 
Nagy Sándorné tagintézmény vezető véleménye is az, hogy lehet még közös dolgokban 
gondolkodni a továbbiakban. Az I. pont munkatársai korábban próbálkoztak idegen nyelvvel, 
de nem jött össze. Viszont nagyon jók a kézműves foglalkozások. 
 
Kis István polgármester úr rendszeresen átjár az I. Pontba, s ami neki szembetűnő az, hogy ott 
egy elég szűk törzsközönség van. Az igaz, hogy azok a gyerekek, akik különösen nehéz 
helyzetben lévő családban élnek, ott olyan plusz szolgáltatáshoz jutnak, amit otthon a szülők 
nem tudnának megteremteni.  Nem lát az I. Ponton új arcokat, az igaz, hogy mindig van ott 
10-12 gyerek, de szinte ugyanazok. Negatívumként értékeli, hogy az I. Pontot igénybe veszik 
olyan emberek is, akik 40-50 év körüliek, s rendszeresen ott vannak. Ő úgy gondolja, hogy 
ezeknek a személyeknek nem kellene állandóan ott tartózkodni.  
Kérdése, hogy a térségi 4  I.Pontra  bizonyos eszközöket tudnának-e beszerezni, hiszen a 
rendezvények megtartásáról hirtelen döntenek és nehézséget okoz pl. kinti főzés alkalmával a 
tűzifa, bogrács előteremtése. 
 
Azért köszönet illeti az Alapítványt, hogy azoknak a gyerekeknek, akik az utcán 
lődörögnének felügyelet nélkül, egy stabil helyet biztosítanak, s ez jó, ezt tovább kell 
fejleszteni, mert egyre több gyerek van veszélyeztetve. 
A polgármester úr megköszöni az eddigi segítségét a két szervezetnek, s az önkormányzat és a 
képviselő testület további támogatásáról biztosítja őket. 
 
Már korábban is elmondta, hogy a megrendezett foci meccsen volt egy kis affér, s neki nem 
tetszett az a viselkedés, amit ott egy községből jövő fiatalok tanúsítottak. Ezáltal nagyon 
megalázva érezték magukat a felnőtté válás küszöbén lévő fiatalok és azt mondták, hogy 
féltek. Ugyanez történt az asztalitenisz versenyen is, s bizony az itteni szülők is kérdezték, 
hogy szüksége van erre a falunak? 
Hangsúlyozza, hogy a tarnabodi fiatalok viselkedésével semmi baj nem volt, a 
tarnazsadányiak viselkedtek kifogásolható módon. Kéri az Alapítvány vezetőjét, hogy erre 
mindenképpen figyeljenek oda, mert az ilyen dolog az ő további munkájukra is kihathat. 
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Majoros Gábor képviselő azt szeretné kérni, hogy a rendezvényekről előre lehetne-e bővebb 
tájékoztatást kapni, s megbeszélni az intézményvezető asszonnyal, hogy a programok mit 
takarnak, mert sok programról a szülők előre nem tudnak. 
Vastag Lászlóné, mint pedagógus megjegyzi, hogy a múlt év szeptemberében kérték az iskola 
részéről, hogy az MMSZSZ egy munkatervet juttasson nekik, hogy milyen előrelátható 
programjaik lesznek és akkor ahhoz ők is tudnának igazodni. Mint a polgármester úr is 
mondta, hirtelen ötletek valósulnak meg, és ebbe már nem tudnak bekapcsolódni úgy, mintha 
előre tervezett programok lennének. 
 
Kis István polgármester úr folytatja, hogy vannak olyan rendezvények, amelyek a lakosság 
legnagyobb megelégedésére szolgálnak, például az egészségszűrő program, aminek nagyon jó 
visszhangja volt a faluban. 
 
Lantos Szilárd, a TUTOR Alapítvány elnöke megköszöni, hogy így érdeklődnek és 
figyelemmel kísérik a programjaikat, ez az ő munkájukat segíti. Megjegyzi, hogy vannak 
olyan települések, ahol nem is számít, hogy mit ténykednek. 
Vastag Lászlóné megjegyzésére válaszolja, hogy az ő munkájuk sokszor nem egyszerű, s 
izgősebb, mint az iskoláé, ahol pontos munkaterv alapján folyik a munka. Azon sok múlik, 
hogy az I. Pont munkatársaival meg tudják beszélni a programokat, az információt eljuttatni a 
lakosság felé. 
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy ebben az önkormányzat tud segíteni, hiszen neki 
is érdeke az információ eljuttatása a lakosság felé. Kéri, hogy ez ügyben nyugodtan keressék 
az önkormányzatot. 
 
Majoros Gábor képviselő véleménye: ha többször lennének tájékoztatva a dolgokról, akkor 
lehet, hogy az említett konfliktus is elkerülhető lett volna /gondol itt az asztalitenisz 
versenyre/. 
 
Lantos Szilárd Alapítvány elnök válaszolja: azt sajnálja, hogy így élték meg a gyerekek azt a 
versenyt, ez borzasztó kellemetlen tud lenni. Eddig jó tapasztalataik voltak az ilyen 
bajnokságokkal. Arra nyilván figyelni kell, hogy ez többet ne forduljon elő, s aki nem tartja 
be a szabályokat és nem úgy viselkedik, ahogy kell, azt ki kell állítani és nem játszhat.  
Polgármester úr említette, hogy az I. Pontba szűk közösség jár be, ezért azon dolgoznak, hogy 
lehetne tágítani a forgalmat, hiszen ide nem kötelező járni, ide be lehet csábítani a gyerekeket, 
s ez ügy érdekében az iskolával is kooperálni kell. 
Bízik benne, hogy a közös megbeszélés után gördülékennyé válik a munka. 
Köszönik az önkormányzat támogatását. Reméli, hogy folytatni tudják a munkát a projekt 
lejárta után is, hiszen az EU-s közösségi programoknak az a hátránya, hogy 2 évre szól, és ha 
fél munkát hagynak hátra, azzal többet lehet ártani, mint használni. 
 
Vas Tünde, az MMSZSZ munkatársa sajnálja azt a kellemetlenséget, ami azon a bizonyos  
bajnokságon történt,  ő is ott volt a pálya mellett, de hangoskodást nem tapasztalt. Ezért is jó a 
visszajelzés, mert ezentúl még jobban figyelnek erre.  
 
A polgármester úr megköszönte a részvételt a két szervezet képviselőjének. 
 
/Lantos Szilárd, Krikerics Petra és Vas Tünde távozott az ülésről./ 
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Nagy Attila Sándor, a gazdasági és pénzügyi bizottság külsős tagja még szót kér a fenti 
témához: Véleménye szerint a TUTOR Alapítvány elnöke álomvilágban él, ha azt hiszi, hogy 
majd házi feladatban adja ki az iskola, hogy ott legyenek az I. Pontban. 
2. meglátása, hogy az ő általuk fizetett bérleti díjnak fedezni kell a kiadásokat. Szeretné 
felkérni az aljegyző asszonyt, hogy mutassák ki, hogy egészen pontosan mennyi az éves 
költsége az Alapítványnak /víz-, villany-, gázdíj/. Az épületnek 4 terme van, abból egyet 
használ a helyi nyugdíjas klub. Kéri, hogy induljon tárgyalás az Önkormányzat és a TUTOR 
Alapítvány között, hogy a költségek ¾-ét az Alapítvány fizesse, az ¼-ét pedig az 
önkormányzat. Ő a gázszámlát vizsgálta és megállapította, hogy már most több az épület 
költsége, mint amit eddig fizetett az Alapítvány. Ismételten kéri a részletes kimutatást, hogy 
mennyi az épületszárny éves költsége. 
 
Ezt követően Juhászné Kiss Edit intézményvezető tájékoztatást ad a képviselők részére az 
óvodában végzett munkálatokról. 
Június 25-én vette át az intézmény vezetését és már akkor elkezdődött az épület felújítása, ami 
a mai napon befejeződött. 
Megtörtént az udvar rendbetétele, ezen belül a homokozó lefedése és a beton szegély fa 
szegélyre történő kicserélése, a járda hibáinak kijavítása, akadálymentesítés.  
Bent az iroda életveszélyes volta miatt másik helyiséget kellett irodává kialakítani. A 
vészkijárat helyén lett az iroda, ezért majd a tűzvédelmi szabályzatot módosítani kell.  
A tisztasági festés megtörtént a helyiségekben, ugyanígy a lábazatfestés a folyosón. 
Felajánlásként kapták a bejárati ajtóhoz a vízelvezető rácsokat. Folyamatban van a 
szúnyogháló felrakása és a folyosón a radiátorok védőburkolattal való ellátása. 
Szülői felajánlásból kapták a faliújságra elhelyezendő zsebeket, amibe minden gyereknek 
külön lesznek elhelyezve a rajzai, hogy személyiségi jogokat ne sértsenek. 
 
Elkészült a Többcélú Intézmény Házirendje, a Szervezeti és Működési Szabályzat, s ma az 
óvodai testület elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat óvodára vonatkozó részét. 
Ugyancsak elkészült a Gyakornoki Szabályzat. 
A Pedagógiai Program elfogadása is megtörténik a hét folyamán.  
A leltár és selejtezési szabályzat is hiányos volt, ennek elkészítése a gazdasági vezető 
kompetenciája, azt a gazdasági vezető és a jegyző adja ki. 
Az óvodában dolgozók munkaruhaként fehér köpenyt, pólót és papucsot kaptak a képviselő 
testület jóvoltából. 
 
Az intézményvezető kéri a tisztelt képviselő testületet, hogy a 2013/2014. nevelési évre 
szíveskedjenek megemelni az óvodai csoport létszámot, mert holnap a 45. gyerek iratkozna 
be, akit kötelező felvenni. Eddig a maximum létszám 44 fő, a bölcsődében 5 fő. 
 
A köznevelési törvényben foglaltak alapján a pedagógus munkaidejének emelkedése az óvoda 
pedagógusokat is érinti. Az eddigi 32 óra 40 órára emelkedik és a fennmaradó 8 órából 4 
órára kötelezhető még a pedagógus gyerekekkel kapcsolatos feladatok ellátására. Ezért úgy 
gondolja az intézményvezető, hogy a dolgozók munkaidő beosztását módosítani kell. 
 
A továbbiakban a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, illetve a mozgásukban 
akadályozottak számára fejlesztő eszközöket szeretnének beszerezni, s már erre vonatkozóan 
történt listakészítés.  
 
Az internettel kapcsolatban megjegyzi, hogy azért volt szükség egy jó internet kapcsolatra, 
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mert az óvoda vezetőnek sok mindent elektronikusan kell küldeni és sok mindennel ott kell 
dolgozni.  
 
Még egyszer tisztelettel kéri az óvodai csoport létszám emelését. 
 
Kis István polgármester úr megköszöni a tájékoztatást, s a maga részéről az óvodában végzett 
munkát, amiről jó a tapasztalata.  Az önkormányzat részéről megpróbálnak minden segítséget 
megadni az óvoda működéséhez. Úgy gondolja, hogy megfelelő körülmények között tud az 
óvoda működni, persze vannak hiányosságok, de ez az épület sajátosságából adódik és 
szerencsére meg tudták oldani a felújításokat saját erőből. 
A visszajelzések alapján – akár a szülők, akár a boconádi lakosok véleménye szerint – jó 
irányban indult el az óvoda, elfogadták azokat az elveket, amiket felállított a vezető óvónő. 
További eredményes munkát kíván neki. 
 
Nagy Attila Sándor kérdése a vezető óvónőhöz, hogy minden dolgozó egyforma ruhát kapott-
e munkaruhaként? 
 
Juhászné Kiss Edit intézményvezető válaszolja, hogy igen. 
 
Kis István polgármester úr kéri a képviselőket, határozzanak az óvodai csoport létszám 
bővítéséről. 
Az eddigi eddigi 44 fős óvodai csoport létszám 45 főre bővülne, a bölcsődei létszám 5 fő 
maradna. 
Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 6 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2013.(VIII.26.) Boconád Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy 
dönt, hogy engedélyezi a 2013/2014-es nevelési évben a 
Boconádi Többcélú Intézmény Szivárvány Óvoda óvodai 
csoport vonatkozásában a törvényi maximális 
csoportlétszám legfeljebb 20 %-kal történő túllépését. 
Ennek alapján a maximális engedélyezett csoportlétszámot 
a Boconádi Többcélú Intézmény Szivárvány Óvoda 
óvodai csoportjában 30 főben állapítja meg. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 31. 

 
/Juhászné Kiss Edit intézményvezető távozott az ülésről/ 
 
Következő téma a Boconád Ifjúságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos iratok, s a kuratórium 
elnök személyében történt változások megtárgyalása.  
Kis István polgármester úr közli, hogy az állásfoglalások, s a törvény szerint az az elnök, aki 
az Egri Törvényszéken név szerint fel van tüntetve, ez pedig Ács Lászlóné. Igaz, hogy már őt 
követően 3 másik elnököt választottak, de az átvezetés nem történt meg. A Törvényszéken 
Ács Lászlóné, az OTP-nél megint más személy van bejelentve. Ezért szükséges a kuratórium 
elnök személyének megváltoztatása, illetve realizálása. Annak semmi értelmét nem látja a 
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polgármester úr, hogy olyan személyt válasszanak elnöknek, akinek ez a feladat csak egy 
teher lenne. Azt tudni kell, hogy alapítványt nem egyszerű megszüntetni, s az Ifjúsági 
Alapítványnak mindenképpen rendezni kell a dolgait. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző ismerteti a lehetőséget az alapítvány megszűnésére vonatkozóan és 
felhívja a figyelmet, hogy az alapító nem szüntethet meg alapítványt.  
Megjegyzi, hogy mivel nincs a az Alapítványnál olyan személy, aki a Közalapítvány dolgait 
intézné /a legutóbb választott személy elköltözött Boconádról/, ez elég nagy kavarodással jár: 
jönnek a felszólítások (NAV, KSH, OTP Bank stb.)  Tehát ezt az ügyet mindenképpen 
rendezni kell, s ha nincs olyan személy, aki ezt szívvel-lélekkel felvállalja, akkor ennek nincs 
semmi értelme. Ez az ő személyes véleménye.  
Amennyiben határozatot hoz a képviselő testület, hogy van olyan szervezet, aki ezeket a 
dolgokat hatékonyabban látja el, mint az alapítvány, akkor lehet megszüntetni a másikat.  
2. lehetőség, mely a PTK 2014-es módosíta lesz majd, ha 3 évig nem történik semmi az 
alapítványban, vagyis vegetál, nem működik, akkor 3 év múlva a törvény erejénél fogva 
megszűnik. 
 
Majoros Gábor  fontolgatja és kérdezi, hogy vállalja-e valaki a kuratóriumi elnöki tisztséget, 
vagy inkább szűnjön meg az alapítvány? 
Kis István polgármester úr felhívja a figyelmet, hogy nagyon sok pályázat civil szervezetekre 
van kiírva, s ezért sem helyes egy olyan alapítványt megszüntetni, amelynek a működésével 
vannak problémák. Véleménye szerint a megoldás: rendbe tenni a jelenlegi alapítványt, vagy 
párhuzamosan létrehozni egy új alapítványt olyan személyekkel, akik becsülettel vállalják 
annak dolgait, s ebben az esetben 3 év után megszűnik a jelenlegi. 
Dr. Holló Ágnes aljegyző véleménye is az, hogy egy ilyen alapítvánnyal nagyon sok dolog 
nem lenne, hiszen nincs havonta pályázat, stb. Ha könyvelőt fogadnának, ő végezné a 
bevallást, stb. az adóhivatal felé. 
 
Nagy Attila Sándor külsős gazd.pü.biz.tag szerint itt nem az adóhivatal felé van a baj, attól 
nem kell félni. Önellenőrzést lehet végezni és rendbe tudnák rakni a dolgokat. Ettől sokkal 
bonyolultabb az, hogy az utalást gyakorlatilag olyan személyek végezték, akiknek arra nem 
lett volna joguk. 
 
Majoros Gábor képviselő  véleménye, hogy a jelenlegi alapítványt meg kell szüntetni és kell 
helyette egy másik. Kérdés, hogy abban az esetben, ha visszamenőleg is anyagi felelősséggel 
tartozik az elnök, akkor vállalja-e valaki? 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja, ha úgy szűnik meg, hogy nincs új alapítvány helyette, 
akkor egyrészt anyagi felelőssége van az alapítványnak, másrészt a vagyonát át kell ruházni 
hasonló célú alapítványra. 
 
Nagy Attila Sándor külsős gazd.pü.biz. tag azt javasolja, hogy az új alapítvány 
kuratóriumában ne legyen sem képviselő testületi tag, sem közszolgálati dolgozó. 
Egy új alapítvány létrehozásához tőke kell! 
Felajánlja a testületnek, ha véget ér a Boconád Ifjúságáért Közalapítvány, akkor pár év múlva 
a végelszámolását elvállalja, azt végig viszi. 
A jogszabályok szerint társadalmi szervezet akkor lehet kiemelkedően közhasznú, ha 
bizonyítottan közfeladatokat lát el. Ezért azt javasolja, hogy az összes kötelező és választható 
feladatot pakolják be az alapítvány tevékenységi körébe. Állítsanak fel egy kuratóriumot és 
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rendeljék hozzá a tőkét, - nincs meghatározva a lerakott tőke összege, az ügyészség 
vizsgálhatja, hogy a feladatok összhangban állnak-e a tőkével. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző felolvassa Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényből, 
hogy mik az önkormányzatok feladatai. 
 
A jelenlévők közül többen felkérik Nagy Attila Sándort, hogy vállalja el az új kuratóriumi 
elnöki tisztséget. 
 
Nagy Attila Sándor 5 perc gondolkodási időt kér, addig a gazdasági és pénzügyi bizottság 
tagjaival külön vonulnak. 
 
 Kis István polgármester javasolja, hogy a jelenlegi alapítványt „jegeljék” /ne működjön 
tovább/, másikat hozzanak létre új névvel, új feladatokkal és a következő ülésen tegyenek 
javaslatot az elnevezésére. 
 
Nagy Attila Sándor, a gazd.pü.biz.külsős tagja vállalja az új kuratórium elnöki feladatait. 
Javasolja, hogy készítsenek új alapító okiratot, amit akár október 15. nappal bejegyeznének, 
ha az előírt formátumban van beadva és szépen ki van dolgozva.  A vagyon felhasználás 
rendjéről szeretne hallani valamit. 
 
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy ezt dolgozzák ki a következő ülésre. Egy 
probléma van: az OTP Faktoring felé 21.021 Ft-tal tartozik az alapítvány. 
Nagy Attila Sándor javasolja másik folyószámlát nyitni, pl. az Erste Banknál, mert ott nincs 
számlavezetési díj. 
 
/Ács Lászlóné távozott az ülésről/ 
 
Ezt követően Kis István polgármester úr felolvassa Komlóska község polgármesterének 
levelét, amelyben a „Világ Királynője Engesztelő Mozgalom” támogatását kéri. 
A képviselő testület úgy döntött, hogy nem kívánja támogatni Komlóska községet e téren. 
 
Következő témaként a polgármester úr elmondja, hogy szomorúan értesült arról, hogy a 
Tarnamérai ÁFÉSZ be kívánja zárni a boconádi iparcikk boltot. Amennyiben a képviselő 
testület egyetért vele, a szolgáltatás ellátás megtartása érdekében levélben fordul az ÁFÉSZ 
elnökéhez és az itteni lakosok nevében kéri, hogy maradjon meg a bolt. 
Dr. Almádi József alpolgármester véleménye, hogy a falu érdeke az, hogy legyen  helyben  
iparcikk bolt. Őt is teljesen felháborította a bolt bezárása. 
A képviselő testületből 6 fő egyetért azzal, hogy a polgármester levelet intézzen az ÁFÉSZ 
elnökéhez a boconádi iparcikk bolt megtartása miatt. 
 
Végül a polgármester úr emlékezteti a képviselőket, hogy a VII. 17-i ülésen szóba került a 
belterületi utak kátyúzása. 
Ismerteti a beérkezett részletes árajánlatokat. A kátyúzás a Dózsa György u. elején, a 
Szabadság téren az orvosi rendelő-óvoda közötti részen, a Tölgyes utca kereszteződésében 
történne. Valamint az iskolához bevezető szakasz kimélyítése és zúzalék kővel történő 
betömítésére kerülne sor az iskola bejáratáig, ha még belefér a keretbe. 
 
Majoros Gábor képviselő részéről felmerült a hitel felvétel a téma kapcsán, mert akkor több 
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helyen lehetne útjavítást végezni. Megjegyzi, hogy 3 év alatt 11 millió Ft hitelt fizetett vissza 
az önkormányzat. 
 
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy az önkormányzatok nem kapnak hitelt, a 
Kormány nem fog hozzájárulni, csak a Belügyminisztérium engedélyével lehet hitelt felvenni. 
 
A képviselő testület a Szuper Road Kft. ajánlatát fogadja el.  
Majoros Gábor képviselő kéri tolmácsolni feléjük, hogy amennyiben jó munkát végeznek, 
akkor jövőre talán nagyobb munkáról is lehet szó. 
 
Kis István polgármester úr elmondja, hogy természetesen azokat az intézkedéseket be kell 
vezetni, amit az alpolgármester úrral is beszéltek. /Gondol itt az autóbuszok parkolására/. 
Dr. Almádi József alpolgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy a Deák Ferenc utcában 
az egyik lakos a gépkocsija féltengely törését a rossz utaknak tudta be, s bizony felmerült 
részéről az önkormányzat kártérítése. 
 
A polgármester úr szavazást kér a belterületi utak kátyúzására vonatkozóan. 
 
A képviselők kérése, hogy a Baross G.u.5.sz. előtti rész kátyúzása is történjen meg. 
A képviselő testület 6 „igen” 0 „nem” 0 „tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2013.(VIII.26.) Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
belterületi utak karbantartására (kátyúzása) bruttó 
1.500.000 Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés 
terhére. A karbantartás keretében a Dózsa György utca 
eleje (Dózsa György utca 1-10-ig), a Tölgyes utca és II. 
Rákóczi Ferenc utca kereszteződése és a Szabadság tér (a 
3204-es úttól az Eperfa utca és Baross utca 
kereszteződéséig) kerül kátyúzásra. 
A képviselő – testület a kátyúzással a Superoad Kft-t 
(székhely: 3360 Heves, Rózsahegy u. 13.) bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Az ülés végén Vastag Lászlóné a hozzá forduló lakosok nevében tolmácsolja, hogy van 
Boconádon egy bizonyos személy, aki mindig piszkos-büdös /így jár a boltba, postára, stb./ és 
kérdezi, hogy nem lehetne valahogy megmosdatni?  
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja, hogy annak a bizonyos személynek a személyi 
szabadságát senki nem korlátozhatja. 
Felvetődött a képviselők közül, ha valaki gondnokság alá helyeztetné a személyt, akkor talán 
megoldódna ez a probléma. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző feleli, hogy ha gondnoka lenne is, az a pénzét kezelné, és a 
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törvényes képviseletét látná el, nem pedig a mosdatásával foglalkozna. 
 
Több tárgy, hozzászólás nem volt, ezzel az ülés 19.30 órakor véget ért. 
 
     k.m.f. 
 
 
Kis István        Vargáné Tóth Márta 
polgármester        jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
Detrik István        Majoros Gábor 


