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JEGYZŐKÖNYV  

Készült: 2013.07.17-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében /Boconád, 
Szabadság tér 1./ megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testületének rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Kis István polgármester 
            Dr. Holló Ágnes aljegyző 
            Dr. Almádi József alpolgármester 
  Majoros Gábor képviselő 
  Nagy Sándorné képviselő 
  Vastag Lászlóné képviselő 
  Nagy Attila Sándor gazd.-pü.biz. külsős tagja 
  Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető 
  (Jelenléti ív csatolva) 
 
Kis István polgármester úr köszönti a megjelenteket, a rendkívüli ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
7 főből 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Istvánnét, hitelesítésére Nagy Sándorné és Vastag Lászlóné 
képviselőket kéri fel. 
Javaslatot tesz a meghívón feltüntetett napirendek elfogadására. 
 
A meghívón feltüntetett napirendek: 

1. Belső ellenőrzés megtárgyalása 
Előadó: Kis István polgármester 
 

2. Egyebek 
 

A képviselő testület 5 „igen” szavazattal, a meghívó szerinti napirendeket fogadta el: 
 

1. Belső ellenőrzés megtárgyalása. 
Előadó: Kis István polgármester 
 

2. Egyebek 
 
1./ napirend: 
Kis István polgármester úr ismerteti, hogy a napirend Boconád Községi Önkormányzat és 
költségvetési szerveinek 2013-2014. évi belső ellenőrzésére vonatkozik. Ez kötelező feladat, s eddig 
Heves Város Önkormányzatával tárgyaltak arról, hogy az ő belső ellenőrük ellátná ezt a feladatot, de 
még a mai napig sincs nekik belső ellenőrük. 
Az aljegyzővel egyeztetve, Molnárné Kovács Klára belső ellenőrrel javasolják a szerződés megkötést 
az ellenőrzésre, amelynek költsége 15 ezer Ft/hó.  Ezért elvégeznék a nyilvántartás ellenőrzését, 
kockázat elemzést az önkormányzatnál és 1 költségvetési szervnél /óvodánál/ és ezen szerződésen 
belül még 2 célellenőrzést is végrehajtanának. 
Dr. Holló Ágnes aljegyző folytatja, hogy az önkormányzat 2 célellenőrzésén belül az óvodában is 
elvégeznék a belső ellenőrzést, így azért nem kellene külön pénzt kifizetni. Tehát 3 oldalú 
megállapodás jönne létre a belső ellenőrzésre: az önkormányzat, a Többcélú Intézmény és a belső 
ellenőrző cég között. 
 
/Majoros Gábor képviselő megérkezett az ülésre./ 
 
A polgármester úr kéri, hogy aki a belső ellenőrzéssel a fenti formában egyetért, kézfelnyújtással 
szavazza meg. 
A képviselő testület 5”igen” és 1”tartózkodás” mellett az alábbi határozatot hozta: 



2 

 

 
 

54/2013.(VII.17.) Boconád Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének határozata: 
 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő – 
testülete megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadta 
a Boconád Községi Önkormányzat és költségvetési 
szervei 2013-2014. évi belső ellenőrzési feladatainak 
ellátására vonatkozó Megbízási szerződést és 
Megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés 
és Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 01. 

 
 
2./ napirend /egyebek/ 
Kis István polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy 

• a közpark és játszótér felújítására kiírt pályázatot megnyerte önkormányzatunk. Először 
árajánlatot kér, s valószínű a jövő hónapban elkezdődnek a munkálatok.  

• A napokban két pályázat került beadásra, amely Boconádot érinti: 1. Boconádi Polgárőrség 
térfigyelő kamerák kiépítésére pályázott 9.500 ezer Ft összegben.  2. pályázatot a Boconád 
Ifjúságáért Közalapítvány nyújtotta be hangos híradó kiépítésére 7.931 ezer Ft értékben. 
Mindkét pályázat 100 %-os támogatottsággal bír. 

• Újabb lehetőség nyílik „kulturális örökség megőrzése” címen pályázni, s amennyiben a 
képviselő testület is egyetért vele, a Szeleczky kastélyban, a volt iskola helyiségek felújítására 
adódna így lehetőség. A beruházás 100 %-os támogatottság mellett valósulhatna meg, 10 
millió Ft-ig lehetne pályázni, amely a belső építési munkálatokat, festést-mázolás, tároló 
eszközök, technikai eszközök beszerzését, stb. tartalmazza. A polgármester úr kérdezi a 
jelenlévőket, hogy amennyiben kiírják ezt a pályázatot, beadja-e az önkormányzat? 
Nagy Attila Sándor javasolja a pályázat benyújtását. 
A polgármester úr folytatja, hogy azért is lenne jó az átalakítás, mert akkor ezt az épületrészt 
az óvodától le tudnák választani, s teljesen külön lehetne kialakítani a fűtési rendszert, illetve 
helyre lehetne hozatni a belső termeket. 
A képviselő testület a pályázattal elvileg egyetért, határozatot a pályázat kiírása után hoznak e 
tárgyban. 

Ezt követően közli a képviselőkkel, hogy az országgyűlési képviselő úr arról tájékoztatta, hogy az út 
felújításra beadott pályázattal ne számoljon az önkormányzat, s a jövőben nem fognak kiírni erre 
pályázatot, s valószínű, hogy a múlt évben forráshiány miatt elutasított pályázatot sem veszik újra elő, 
mint ahogy azt korábban tervezték. A képviselő úr azt ajánlotta, ha van pénze az önkormányzatnak, 
akkor kátyúztasson. Ez ügyben 3 céggel vette fel a kapcsolatot, s a kritikus utcák kátyúzására az alábbi 
ajánlatok érkeztek: Dózsa György u. eleje, Tölgyes u. kereszteződés, Szabadság tér kereszteződéstől a 
Kastély bejáratáig a Szuper Road Kft. 1.330 ezer Ft-ért végezné a munkát, amely magában foglalja a 
kátyúk teljes portalanítását, 3 m széles aszfalt terítést-tömörítést, útpadka készítést. A Dózsa György 
utcában kivágnák az utat, a többi utcában pedig a keletkezett lyukakat vágnák ki. 
Nagy Attila Sándor kérdezi, hogy az Ady E. utca felújítása tervben van-e? 
A polgármester úr válaszolja, hogy erre az utcára a későbbiekben kívánt rátérni. 
A 2. ajánlat a Tubi- Hani Kft-től /Budapest/ érkezett, ők 4.500 Ft/m2 áron vállalnák a fenti utcákban a 
kátyúzást, ami kb. 3.400 ezer Ft-ot jelent. 
A 3. ajánlat az Út-Online Kft. /Budapest/-től történt, akik mart aszfalttal történő kátyúzást végeznek 
1.500 Ft + Áfa/m2 áron. 
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A polgármester úr emlékezteti a képviselőket, hogy az idei költségvetésében az önkormányzat 
4.913.867 Ft-ot irányzott elő útjavításra. Javasolja, hogy másfél millió Ft értékben kátyúztassák ki az 
említett útszakaszokat, amely kb. 600 m2-t jelent. 
Visszatérve az Ady Endre utca állapotára: az kb. olyan hosszú útszakasz, mint a fenti 3 utca 
együttesen. 
Javasolja, hogy a képviselő testület különítsen el másfél millió Ft-ot útjavításra, s ad-hoc bizottság, 
vagy a gazdasági- pénzügyi-bizottság dolgozza ki a kérdést és tegyen javaslatot a képviselő testület 
felé. 
Kérdezi a képviselőket, hogy elfogadható-e ez a javaslat? 
A képviselő testület egyetért a javaslattal, s a gazdasági és pénzügyi bizottságát kéri fel az árajánlatok 
bekérésére, és a kátyúzással kapcsolatos javaslattételre a Képviselő – testület felé. 
 
Következő témaként Nagy Attila Sándor kérdezi, hogy az orvosi rendelőben a háziorvosi 
nyilvántartási rendszer üzemel-e? 
 
Kis István polgármester úr válaszolja, hogy a Profix Kft-től kért kedvezőbb árajánlatot, de még nem 
adtak. 
 
Ezt követően a polgármester úr, illetve az aljegyző asszony arra hívja fel a képviselők figyelmét, hogy 
az augusztusi testületi ülésen a Boconád Ifjúságáért Közalapítvány kuratórium elnökét újra kell 
választani, illetve rendbe tenni az Alapítvány adminisztrációs dolgait. Kérik, hogy addig gondolkodjon 
a testület arról, hogy kit javasol elnöknek, s az lehetőség szerint olyan személy legyen, aki dolgozik is 
az alapítvány ügyében. 
 
Ezután a  polgármester úr tájékoztatást ad az elmúlt ülésen felvetett háziorvosra vonatkozó panasszal 
kapcsolatban. Véleménye szerint el kell fogadni, hogy a háziorvos nem szereti, ha a beteg mondja 
neki, hogy adjon beutalót egy vizsgálatra, vagy éppen nem engedélyezi, hogy a betegápoló adjon 
beutalót, mert azért az orvos a felelős, és ha bármi adódik, akkor őt veszik elő. 
 
Végül Kis István polgármester úr közli, hogy a többcélú intézményben az új vezető megkezdte a 
feladatát, az új etikai kódex elfogadásra került, s a szabályzatok készítését is elkezdte kidolgozni. 
Az óvoda épület nyári karbantartása folyamatban van. 
 
Több tárgy, hozzászólás nem volt, ezzel a rendkívüli  ülés 16.30 órakor véget ért. 
 
 
     k.m.f. 
 
 
 

Kis István       Vargáné Tóth Márta 
polgármester       jegyző 

 
 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   
 
 
Nagy Sándorné      Vastag Lászlóné 

 
 


