
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat 
Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal 
Tanácskozótermében. 
 
Jelen vannak: Kis István polgármester 
  Dr. Holló Ágnes aljegyző 
  Dr. Almádi József alpolgármester 
  Detrik István képviselő 
  Nagy Sándorné képviselő 
  Vastag Lászlóné képviselő 
  Nagy Attila Sándor a gazd.-pü.biz.külsős tagja /később érkezett/ 
  Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 
  Nagy Istvánné jegyzőkönyvvezető 
  Simon Margit, az Alsó-Tarna és Hanyi menti Kulturális Egyesület elnöke 
Hiányoznak:   Sulya Csaba és Majoros Gábor képviselők  
 
Kis István polgármester úr köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.  
A jegyzőkönyv vezetésére Nagy Istvánnét kéri fel. Ezzel a jelenlévő képviselők egyetértenek. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Almádi József és Detrik István képviselőket jelöli ki. A 
képviselők ezzel is egyetértenek. 
A polgármester úr javasolja a meghívón feltüntetett napirendek elfogadását, amelyek az 
alábbiak: 
  

1. Indítvány az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: aljegyző 
 

2. Tájékoztató a Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 3. 
negyedéves helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 

3. A Hevesi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás, SZMSZ 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

4. REGIO – KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodás 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Resto – Food Kft-vel kötött szállítási szerződés meghosszabbításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

6. Egyebek 
 
A képviselőknek nem volt más javaslatuk a napirendekre vonatkozóan, s 5 „igen”szavazattal 
az alábbi napirendeket fogadták el: 
 



 

1. Indítvány az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: aljegyző 
 

2. Tájékoztató a Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 3. 
negyedéves helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 

3. A Hevesi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás, SZMSZ 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

4. REGIO – KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodás 
módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

5. Resto – Food Kft-vel kötött szállítási szerződés meghosszabbításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

6. Egyebek 
 
A polgármester úr közli a képviselőkkel, hogy napirend előtt Simon Margit, az Alsó-Tarna és 
Hanyi menti Kulturális Egyesület elnöke szeretne szólni. Kéri, hogy ehhez járuljon hozzá a 
testület. 
 
Simon Margit, a kulturális egyesület elnöke tisztelettel köszönti a polgármester urat és a 
képviselőket. Ismerteti, hogy pályázat kapcsán elnyert rendezvény, a „vidékfejlesztési 
konferencia” megtartására október 12-én került sor a Pintér Tanyán. Erre Boconádról 25-en 
kaptak meghívást, kevesen voltak, akik elfogadták, és köszöni, hogy a polgármester úr az 
előkészítésben is, valamint jelenlétével is részt vett a rendezvényen. Ennek a folytatása majd a 
gazdaságban mutatkozik, s november 15-én lesz egy tájékoztatás, amire a polgármester urat, 
az Agrárszövetkezet elnökét és más személyeket is szeretnének meghívni. Örül annak, hogy a 
boconádi artézi víz – ami a mi értékünk - a Pintér tanyai rendezvényen ott lehetett, s az 
államtitkár úr is megkóstolta és azt mondta, hogy nagyon jó víz és tetszett neki, hogy mint 
helyi értékkel álltak elő a boconádiak. Simon Margit úgy gondolta, hogy ezt az artézi vizet - 
ami nekünk évszázadok óta ajándék – oda kell vinni a rendezvényre. Nagy sikere volt, Kő Pál 
ajánlást adott ehhez. Erre vonatkozik az egyik kérése a képviselő testület felé: mivel ezt a 
vizet csatos üvegekben, üvegzsákban adták ajándékba, amelynek a költsége 18 ezer Ft volt, 
ennek a kiegyenlítését kérné a kulturális egyesület részéről, mivel a pályázat nem adott 
lehetőséget a finanszírozására. 
2. kérése, hogy a konferencián készült fotóanyag a helyi kábeltévén levetítésre kerülhessen. 
Úgy gondolja, hogy ezek a fotók elég visszatükrözést  adnak  arra vonatkozóan, hogy ez a 
rendezvény mit is jelenthet, és a hozadéka meglesz a jövőben községünkre nézve. 
 
Kis István polgármester úr elmondja, hogy a Pintér Tanyán egy színvonalas rendezvényen vett 
részt, ahol jó érzés volt boconádinak lenni. Az államtitkár úr és mások is nagyon pozitív 
értékelőt mondtak, és kellemes élményekkel gazdagodva távoztak a környékünkről. Az volt a 
véleményük, hogy csodálatos adottságú vízzel találkoztak. Ezért mindenképpen érdemes 



lenne azon elgondolkodni, hogyan tudná a község ezt hasznosítani.  
Boconád hírnevét ez a rendezvény öregbítette. A fent nevezett személyek ígéretet tettek arra, 
odafigyelnek, hogy ez a jó adottságokkal rendelkező település ki tudjon szakadni abból a 
helyzetéből, amiben most található.  
A polgármester úr úgy látja, hogy ez a rendezvény főleg a boconádi vizet népszerűsítette, a fő 
hangsúly erre helyeződött, ezért azt javasolja a testület felé, hogy fogadják el az egyesület 
elnökének a 18 ezer Ft megtérítésére irányuló kérését és ezzel a szerény támogatással 
járuljanak hozzá. 
Kérdezi, hogy van-e valakinek ehhez hozzászólása? 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr támogatja a kérést. Ugyanígy a többi jelenlévő képviselő 
is. 
 
/Simon Margit megköszönte a támogatást és távozott az ülésről./ 
 
1./ napirend Indítvány az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 
tárgyában. 
A képviselők az indítványt a 2014. évi belső ellenőrzésre vonatkozóan írásban megkapták. A 
polgármester úr kérdezi az aljegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a belső ellenőrzés 
tervezethez? 
Dr. Holló Ágnes aljegyző válaszolja, hogy nem kíván kiegészítést tenni. 
Kis István polgármester úr kérdezi, hogy a képviselő testület részéről elfogadhatók-e a 2014. 
évre megjelölt ellenőrzési területek? 
A képviselők részéről nem volt észrevétel. 
A polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot. 
„Határozati javaslat: Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat 
2014. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Holló Ágnes aljegyző 
Határidő: folyamatos, 2014.december 31.” 
 
Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 5 „igen” 0 „nem” „0” tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     70/2013.(X.30.) Boconád Község Önkormányzat 
     Képviselő Testületének határozata: 
 
     Boconád Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 
     Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a  
     melléklet szerint elfogadja. 
 
     Határidő: 2014.december 31. 

Felelős: Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 

2./ napirend: Tájékoztató a Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának 3. 
negyedéves helyzetéről. 
A képviselők az előterjesztést mellékleteivel együtt írásban megkapták. 
Detrik István képviselő  kérdése, hogy a pótelőirányzat 1. pontjában szereplő 906.750 Ft 
visszafizetése miből adódik? 



Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó válaszolja, hogy 906.750 ezer Ft gyermekétkeztetési 
támogatás érkezett, s ezt követően pedig el kellett készíteni egy táblázatot a megadott 
szempontok alapján különböző számadatokkal, s ha az bizonyos kritériumoknak megfelelt, 
akkor az önkormányzatnál maradhatott ez az összeg. A beküldött adatok alapján Boconád 
esetében a „szerkezetátalakítás-gyermekétkeztetés” c. kiutalt összeget, a 906.750 Ft-ot teljes 
mértékben vissza kellett fizetni, mivel úgy állapították meg, hogy önkormányzatunk nem 
jogosult rá. 
Miután a napirendhez más kérdés, hozzászólás nem történt, Kis István polgármester úr 
javasolta a képviselőknek, hogy a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet 
tervezetet fogadják el a pótelőirányzat átvezetésére vonatkozóan. 
A képviselő testület 5 „igen” 0 „nem” „0” tartózkodás szavazat mellett megalkotta 
10/2013.(X.30.) rendeletét Boconád Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról. 
 
Ezután a polgármester úr javaslatot tesz a 2013. III. negyedévi előterjesztés elfogadására. Kéri 
a képviselőket, aki ezt elfogadja, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 5 „igen”, 0 „nem” §0§ tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

71/2013.(X.30.) Boconád Község Önkormányzat 
 Képviselő Testületének határozata: 
 Boconád Község Önkormányzat Képviselő 
 Testülete a 2013. évi költségvetés III. negyedévi 
 teljesítéséről szóló beszámolót a melléklet szerint 
 elfogadta. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kis István polgármester 

 
3./ napirend: A Hevesi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás, SZMSZ 
módosításának megtárgyalása. 
A képviselők a HKTT. Társulási Megállapodás, SZMSZ módosításra vonatkozó 
dokumentumokat írásban megkapták. 
Kis István polgármester úr kéri, hogy aki azt elfogadja, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 5 „igen, 0 „nem” „0” tartózkodás szavazat mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

72/2013.(X.30.) Boconád Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 
határozata: 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő – 
testülete megtárgyalta a Hevesi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási megállapodás és 
mellékleteit, valamint az SZMSZ-t, és azokat 
elfogadta. 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosításának aláírására. 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2013. 11. 30. 



4./ napirend: REGIO – KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási 
megállapodás módosításának megtárgyalása. 
A képviselők a REGIO-Kom Szolg.T. megállapodás módosítására vonatkozó dokumentumot 
írásban megkapták. 
Kis István polgármester úr ismerteti, hogy a Regiokom az önkormányzattól kér egy 
határozatot a KEOP 1.1.1.C13 projekt kapcsán. A Regio-Kom és a Duna Aszfalt részéről 
megkeresték őt és kérték írja alá, hogy a fenti számú projektben kitűzött célok teljesültek. Ő 
két dolgot észrevételezett, mégpedig: /1/ a füvesítés és a növényzet ültetése nem történt meg 
az átadás napjáig, /2/ a monitoring kutak kiépítése sem történt meg a mai napig, holott az 
önkormányzatnak a fenntartás alatt folyamatosan ellenőrizni kell a területet. Azt ígérték, hogy 
a projektzáró rendezvényig ezek megvalósulnak, de ez nem így történt. Ezért azt javasolja a 
képviselő testületnek, hogy a projekt lezárását ne fogadja el. A Társulási Tanács egyébként 
elfogadta, holott jelezték, hogy a képviselő testület felhatalmazása nélkül nem szavazhatnak a 
polgármesterek. Tehát a projektben lévő adatok nem felelnek meg a valóságnak, s 
amennyiben a fent jelzett két tétel megvalósul, azt javasolja, hogy akkor fogadja el a testület.  
Ezzel a véleménnyel a jelenlévő képviselők maximálisan egyetértenek. 
 
2. téma e napirendben belül a REGIO-KOM Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának 
módosítása.  
A polgármester úr javasolja a megállapodás módosításának elfogadását és kéri a képviselőket, 
hogy aki a megállapodás módosítását elfogadja, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 5 „igen”, 0 „nem” „0” tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     73/2013.(X.30.) Boconád Község Önkormányzat 
     Képviselő Testületének határozata: 
 

Boconád Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a REGIO – KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a 
Társulási Tanács 2013. október 2. napján hozott …/2013. 
(X. 2.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal – a 
mellékelt írásbeli előterjesztés szerint – elfogadja és 
jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a Társulás 
elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás Magyar Államkincstár Jász - Nagykun – 
Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Ligeti u. 
6.) és a helyi önkormányzatok felett törvényességi 
felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására. 
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a 
REGIO – KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 
Társulás részére. 
 
Határidő: 20213. október 31. 
Felelős: Kis István polgármester 



A napirend 3. témájaként közli a polgármester úr, hogy a REGIO-Kom Társulás eszközpark 
fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani és kérik, hogy mint társult település, Boconád is 
vegyen ebben részt. 
A polgármester úr javasolja a testületnek, hogy ezt a kérést támogassák. Kéri, hogy aki 
támogatja, kézfelnyújtással szavazza meg. 
A képviselő testület 5 „igen, 0 „nem” „0” tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     74/2013. (X. 30.) Boconád Község Önkormányzat 
     Képviselő Testületének határozata: 
 

Boconád Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 
„REGIO – KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 
Társulás szilárdhulladék – gazdálkodási rendszere 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 
nevű és KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számú pályázatának 
hiánypótlásában benyújtott Megvalósíthatósági 
tanulmányában szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek, valamint az MT-ben szereplő üzemeltetési 
koncepciót megismerte. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Kis István polgármester 

 
 
A Regio-Kom-os témához kapcsolódóan a polgármester úr elmondja, hogy megkereste a 
Heves Megyei Katasztrófavédelem és kérte, hogy a Járási Hivatal bevonásával tárgyaljanak a 
szemétszállítás helyzetéről, ugyanis a JÁTI felmondta a szállítási szerződést a 
rezsicsökkentésre hivatkozva, illetve azért, mert az eszközparkjuk már nem felel meg a 13 
település ellátására. Amennyiben a Katasztrófavédelem nem talál olyan szolgáltatót, aki ezt a 
feladatot elvállalja, akkor ők fognak egyet kijelölni. A szemétszállítás addig is a JÁTI fogja 
ellátni. 
 
/Nagy Attila Sándor, a gazdasági és pénzügyi bizottság külsős tagja megérkezett az ülésre./ 
 
Kis István polgármester úr folytatja, hogy egyelőre a Katasztrófavédelem tárgyal a lehetséges 
beszállítókkal, addig a JÁTI a szemétszállítást végrehajtja, de a lomtalanítást nem vállalja. 
 
Nagy Attila Sándor a gazd.-pü.biz. külsős tagja kérdezi, hogy miért nem? 
Kis István polgármester úr feleli, hogy már ismertette, hogy a JÁTI a szerződést felmondta, s 
a Katasztrófavédelem fogja kijelölni a beszállítót. Ezen időszak alatt kell a szerződést 
megkötni a feladatot ellátó szervezetnek, vagyis a Regio-Kom Társulási Tanácsnak, hiszen ezt 
a feladatot az önkormányzatok átruházták. Most mennek az egyeztetések a 
Katasztrófavédelem és a  Regio-Kom között. 
 
Nagy Attila Sándor a gazd.-pü.biz.külsős tagja kérdezi, hogy szólhat-e? 
Kis István polgármester úr feleli, hogy most nem. 
Kérdezi a képviselő testület tagjait, hogy ehhez a témához van-e még kérdésük, észrevételük?  
A képviselők nem kívántak hozzászólni. 

 



5./ napirend: Resto – Food Kft-vel kötött szállítási szerződés meghosszabbításának 
megtárgyalása. 
A képviselők az előterjesztést írásban megkapták. 
Kis István polgármester úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy érkezett egy szándéknyilatkozat a 
RESTO-FOOD Kft. ügyvezetőjétől, amelyben tájékoztatta az általuk tervezett étkezési 
árakról, ami egy pici emelkedést jelent a jelenlegihez képest. Közben tájékozódott máshol is 
az étkezési árakra vonatkozóan, ahová a Juventus Panoráma cég szállít hasonló mennyiséget, 
/pl. Tarnaörs, Heves/ s ott kevesebb a térítési díj.  
Konkrétan: iskolai ebéd a RESTO FOOD-nál 385 Ft, a Juventus-nál  350 Ft 
       napi 2x-i étkezés    467 Ft    425 Ft 
       napi 3x-i étkezés    550 Ft    500 Ft 
       óvodai 3x-i étkezés   470 Ft    430 Ft 
       bölcsődei 5x-i étkezés   528 Ft    480 Ft 
       szociális étkeztetés   628 Ft    565 Ft 
 
Detrik István képviselő kérdezi, hogy a RESTO-FOOD jelenlegi beszállítóra volt-e panasz? 
Kis István polgármester úr azt gondolja, hogy sem a mennyiséggel, sem a minőséggel nincs 
gond. Voltak olyan esetek, hogy késve hozták az ételt, vagy nem azt hozták, ami meg volt 
rendelve. Elmondta az ügyvezető úrnak, hogy azzal mindenképpen számoljon, hogy 
önkormányzatunknak az lenne a célja, hogy a 2. konyhai dolgozót is vegye át a beszállító 
állományába. Nagy Sándornénak, mint tagintézmény vezetőnek valószínű több tapasztalata 
van az étel minőségére vonatkozóan - mert ő naponta látja-, ezért őt kérdezi erről. 
 
Nagy Sándorné képviselő válaszolja: biztosan mindenhol így van, hogy addig, amíg a 3 
hónapos próbaidő volt,  amit csak el tudtak képzelni mindent  megkaptak úgy mennyiségben, 
mint minőségben és amikor letelt a 3 hónap, bizony megcsappant az adag, szűken mérték, 
tehát nagyon oda kellett figyelni a konyhásoknak, hogy a 2. csoportnak is jusson étel. 
Megjegyzi, hogy a Juventus cégről sem mondanak semmi jót, hiába kevesebb az ár náluk. 
 
Kis István polgármester úr megjegyzi, hogy gondolat-ébresztőnek szánta a másik beszállító 
megnevezését és nem biztos, hogy csak ez a lehetőség adódik. Szerinte a probléma nem a 3 
hónap próbaidő leteltével keletkezett, hanem akkor, amikor az élelmezésvezetőt áthelyezték 
Karácsondról Tarnaméra. Ekkortól adódtak olyan problémák, hogy nem érkezett meg időben 
az étel, vagy többször kellett telefonálni, hogy hozzanak még, mert nem lett elegendő. 
 
Detrik István képviselő kérdése, hogy a szállítólevél alapján nem volt meg a mennyiség, vagy 
rosszul adagoltak? 
 
Nagy Sándorné képviselő válaszolja, hogy nem a darabos ételnél volt probléma, hanem pl. 
pörkölt, vagy levesnél és nagyon szűken kellett mérni, hogy jusson mindenkinek. 
 
Kis István polgármester úr szerint az az elvárás, hogy jó színvonalú, mennyiségben és 
minőségben viszonylag elfogadható szolgáltatást nyújtson a beszállító elfogadható áron. 
Ehhez kell keresni partner céget.  
Azt javasolja, hogy az önkormányzat újra kérjen be árajánlatot és annak függvényében 
döntsön az ételszállításról. Azt figyelembe kell venni, hogy novemberben ár-díj rendeletet kell 
alkotnia az önkormányzatnak, tehát addig ki kell választani a szolgáltatót. A jelenlegi Kft. 
december 31-ig végzi el ezen feladatot. 
 
Detrik István képviselő  véleménye szerint 8 % különbségért nem érdemes váltani 



szolgáltatót, főleg ha az említett céggel sincsenek megelégedve a náluk  étkezők. Nem 
szerencsés elindulni új beszállítóval, mert ha azzal sem lesz megelégedve az önkormányzat, 
akkor „visszakuncsorog” a jelenlegihez? 
 
Kis István polgármester úr szerint a RESTO-FOOD felé jelezni lehetne, hogy kicsit magasak 
az áraik és kérni, hogy a 2. konyhai dolgozót is vegyék át. 
Javasolja, hogy a képviselők bízzák meg, hogy a gyermekétkeztetés-szociális étkeztetés 
ügyében beszállítókkal vegye fel a kapcsolatot, hogy a legmegfelelőbb kerüljön kiválasztásra. 
A képviselők  ezzel a javaslattal 5 „igen” „0” nem „0” tartózkodás szavazat mellett az alábbia 
határozatot hozta. 
 

75/2013. (X. 30.) Boconád Község 
önkormányzat Képviselő – testületének 
határozata: 
Boconád Község Önkormányzata és a Resto – 
Food Kft-vel kötött szállítási szerződés 2013. 
december 31-én lejár. Ennek következtében 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő – 
testülete - a szociális étkeztetés és a 
gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati 
feladat ellátásával kapcsolatban - felhatalmazza a 
polgármestert ezen feladatok ellátására 
vonatkozóan árajánlatok beszerzésére. A 
képviselő – testület a beérkezett árajánlatokról a 
következő testületi ülésen dönt. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: Kis István polgármester 

 
6./ napirend /egyebek/ 

• Elsőként Kis István polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodai bál 
lezajlott közel 300 ezer Ft-os nyereséggel, amit gyermek foglalkoztató- és játszótéri 
eszközök vásárlására kívánnak fordítani. Továbbá az óvoda megnyert egy pályázatot 
385.464 Ft összeggel, amelyet szintén ezen eszközök beszerzésére szánnak.  

• Elindul 2 közfoglalkoztatási program. Egyik a téli közfoglalkoztatás összesen 26 
fővel. 7 fő kompetencia képzésben vesz részt /akik 8 általános iskolai végzettséggel 
rendelkeznek/  november 1-étől április 30-ig. Novemberben 1 hónapot dolgoznak, 
utána 4 hónap kompetencia képzés következik és utána ismét 1 hónapot dolgozni 
fognak. OKJ-s képzésben vesz részt 10 fő /2 konyhai kisegítő, 1 térburkoló, 2 házi 
betegápoló, 5 település karbantartó képzésben/. Továbbá 3 fő december 1-étől 
motorkezelői képzésben részesül, 2 fő konyhai kisegítő képzésben vesz részt. 6 
személy fog még dolgozni közmunkásként január 1-étől április 30-ig.  

• Az önkormányzat pályázott kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 főnek a 
foglalkoztatására. A pályázatot a Nemzeti Művelődési Intézet írta ki, amely 100 %-os 
támogatással bír.  

• TÁMOP pályázat keretén belül sikerült szerződést kötni rehabilitált személy 
foglalkoztatására, aki 10 hónapig lesz foglalkoztatva, s ezen időszak alatt 4 órában 
dolgozik: az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a polgármesteri hivatal takarítása 
lesz a feladata. 

• A téli közfoglalkoztatási programon belül kézi szerszámokat lehet beszerezni 290 ezer 



Ft értékben. 
 
Ezt követően a polgármester úr tájékoztató jelleggel ismerteti a képviselők  2013. évi testületi 
ülésen való részvételének arányát.  
Mind a 16 ülésen jelen volt: a polgármester és Nagy Sándorné 
Dr. Almádi József a 16 ülésből 15-ön volt jelen 
Detrik István      14-en volt jelen 
Majoros Gábor       11-en volt jelen 
Vastag Lászlóné             14-en volt jelen 
Sulya Csaba                   5-ön volt jelen  
 
Kis István polgármester úr tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Heves Megyei Hírlapban 
megjelent egy cikk „Van-e joga hazamenni” címmel, amely Sárándi Elemér és Dr. Almádi 
József szomszédok szolgalmi jog bejárás ügyében íródott. A mai napon beszélt Tóth Balázs 
újságíró úrral és nehezményezte, hogy egyoldalúan írta meg ezt a cikket és az 
önkormányzatot - mint tulajdonost- meg sem kérdezte. Az volt a mentsége, hogy az 
alpolgármester urat megkereste. Az újságíró ígéretet tett, hogy a jövő héten megkeresi az 
önkormányzatot. Ebben az ügyben már született I. fokú bírósági ítélet, amely helybenhagyta a 
változtatást. Ezt az ítéletet Sárándi úr megfellebbezte és II. fokon még nem született ítélet, 
mert nevezett az illetéket nem fizette meg. Ez az ember hazudozik össze-vissza, ezért is kérte 
az újságírótól, hogy az önkormányzat elmondhassa álláspontját. Azt is elmondta Tóth 
Balázsnak, hogy Sárándi Elemér haza tud menni, hiszen az új szolgalmi jog ki van jelölve. 
Tehát mindenképpen helyreigazítást kért az újságírótól és amennyiben ez nem történik meg, 
akkor helyreigazítási pert kezdeményez.  
 
Annyit kíván még elmondani, hogy felvette a kapcsolatot a Hevesi Rendőrkapitányság 
vezetőjével a községben jelentkező problémák miatt.  
Ide tartozik, hogy a Jobbik aláírást kezdeményező ívét nem írta alá és kérte, hogy módosítsák 
az aláírásgyűjtő ívre vonatkozó tartalmat, mert mint Boconád polgármesterét elsősorban nem 
Tarnaörs helyzete érdekli. Ezért azt a módosítást kérte, hogy a Jobbik amellett 
kezdeményezzen, hogy a tarnamente településekről a rendőröket ne vezényeljék el. Az is 
elfogadhatatlan, hogy az itteni körzeti megbízott többször Hevesen teljesít szolgálatot, holott 
itt is nagy szükség lenne rá. Boconádon a fiataloknak október 22-éről 23-ára virradóra 
legutóbbi tevékenységük az volt, hogy törtek-zúztak, fákat szedtek ki, üvegeket összetörtek, 
azt a szabadtéri színpadon szétdobálták.  
A polgármester úr kérte a fokozott rendőri jelenlétet, amire a kapitányságvezető ígéretet tett. 
Elsősorban a körzeti megbízottra számítana a falu, mert tarthatatlan, amit ezek a gyerekek 
művelnek a közparkban és egyéb helyeken. 
 
Nagy Sándorné mint tagintézmény vezető elmondja, hogy ő is kereste az iskola rendőrüket, 
akit nem ért el, de másik rendőrrel megegyeztek, hogy eljön az iskolába és elmondja, 
bizonyos dolgok milyen következményekkel járnak.  
 
Kis István polgármester úr szerint mindennek az alapja a szülői szigor, elsősorban otthon kell 
helyretenni a gyereket, mert ha a szülő részéről nincs meg a késztetés, hogy a gyerekét 
elszámoltassa, akkor az iskolai ráhatás kevés. 
 
Az ülés végén Dr. Almádi József alpolgármester úr kíván szólni – mint érintett szomszéd – a 
fent említett újságcikkhez kapcsolódóan: 
Először is mondta az újságírónak, hogy ez nem közügy, nem tartozik a publikumra és 



kérdezte, hogy milyen jogon akar cikket írni? Elmondta továbbá neki, hogy az ügy bírósági 
szakaszban van, és a bíróság eldönti, hogy kinek van igaza. Sárándi Elemér azt nyilatkozta, 
hogy ő jelentette fel az önkormányzatot, holott ez nem így van, mert az önkormányzat 
jelentette fel őt. Felhívta az újságnál a főszerkesztő urat, de vele nem tudott beszélni, azonban 
Stanga nevű úrnak elmondta ezt az esetet és azt, hogy mélységesen fel van háborodva, hogy 
ilyen megtörténhet, hogy a másik ember hitelességéről meg sincsenek győződve és írhatnak 
bármit az újságban. Ebben az a szomorú, hogy az egyszerű ember el is hiszi, ami az újságban 
le van írva. Stanga úr elnézést kért, hogy ez így megtörténhetett és azt javasolta, hogy kérjen 
kiigazítást az újságban.  
Az alpolgármester úr kérdezi, hogy Sárándi Elemért a telkén történt hulladék felhalmozásával 
kapcsolatban kötelezték-e valamire? Tanácsolja, illetve javasolja ennek az ügynek utána 
nézni, mert amíg nincs lefoglalva ez az ember, ő „csinálja a maga balhéját”.   
Következő kérdése, hogy van-e igazolás arról, hogy a telkén lévő törmelékeket elszállította 
valahová? Az alpolgármester úr látta, hogy Sárándi úr a törmeléket eltúratta, s ismételten 
kérdezi, hogy a környezetvédők nem lépnek ebben a dologban? Kéri a polgármestert, hogy 
kérdezzen rá erre az ügyre. 
 
Kis István polgármester úr feleli, hogy a jelen állás szerint az Ügyészség szerint nem biztos, 
hogy megáll a környezetszennyezés ténye, mert az esetlegesen veszélyes hulladéknak 
minősülő nem nagy tételt tesz ki. 
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző folytatja, hogy a környezetvédelmi hatóság áttette az ügyet, mert 
véleményük szerint a lerakott hulladékban veszélyes anyag nincs, ezért a jegyzőre tartozik, 
mint I.fokú környezetvédelmi hatóságra, s ezért ő kötelezte Sárándi Elemért az eredeti állapot 
visszaállítására. Rendőrségi feljelentést tettek az ott fellelhető esetleges veszélyes hulladék 
miatt. Az ügyész úr szerint nem valószínű, hogy a bűncselekmény meg fog állni, mert például 
1-2 gumi nem környezetszennyező.  Tájékoztatta továbbá az ügyész úr, hogy szakértő van 
kirendelve és ő fogja megállapítani, hogy az ott elhelyezett lerakat környezetszennyező-e, s 
megvalósul-e a bűncselekmény. Még nem kapott arról értesítést, hogy az ügy le van zárva. 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr sajnálja az  aljegyzőt ez ügyben, mert ezek szerint ebben 
az országban mindenki azt csinál, amit akar. Azt lehetett látni, hogy Sárándi telke tele volt 
palával, a tarnamérai strandról is odakerült a sitt. Ez nem helyes, hogy az ügyet lepasszolták a 
jegyzőnek és ő csináljon vele, amit akar.  
 
Dr. Holló Ágnes aljegyző megjegyzi, hogy a környezetvédelmi hatóságnak az ügyfél által 
elküldött rossz minőségű fényképek alapján szerinte nem lehetett egyértelműen megállapítani, 
hogy van – e veszélyes hulladék, ezért nem érti, hogy erre hivatkozva 2 nap alatt miért tette át 
az ügyet a Környezetvédelem. Az ügynek az  építési hatóságra tartozó részét áttette Hevesre 
az építési hatósághoz, mert ahhoz nincs hatásköre. 
 
Dr. Almádi József alpolgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az újságcikk miatt a 
rendőrségen feljelentést tett Sárándi Elemér ellen. 
2. dolog, hogy a szomszédja által kirakott jelölő karó igen balesetveszélyes, volt rá példa, 
hogy autós nekitolatott, mert nem látta meg. 
 
Következő témaként elmondja, hogy őt sok boconádi lakos megkérdezte arról, hogy miért 
engedte meg a testület, hogy az iparcikkboltot bezárják. Ezzel személy szerint ő sem ért egyet, 
s korábban javasolta az ÁFÉSZ-nek, hogy legalább a bisztró melletti üres helyiségben 
működtessék a boltot, ott kisebb a helyiség, s az alapvető dolgokat árulnák. 



 
Nagy Attila Sándor gazd.-pü.biz. külsős tagja viszont úgy látja, hogy  a boltban viaszos 
vászon, otthonka eladása nem tart el egy embert. 
 
Kis István polgármester úr közli, hogy a boconádi lakosok kérelmét tolmácsolva elküldte a 
levelet az ÁFÉSZ közgyűlés elé, azt át is vették, ennek ellenére a közgyűlés boconádi tagja 
gazdasági okokra hivatkozva javasolta, hogy zárják be az iparcikkboltot. 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr tudja, hogy veszteséges volt a bolt, de véleménye szerint 
a tarnamérai iparcikkbolt fiókboltjaként megmaradhatott volna a boconádi. 
 
Nagy Attila Sándor gazd.-pü.biz.külsős tagjának véleménye, hogy nem várható el, hogy 
fenntartsanak egy veszteséges vállalkozást. 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr nem is ezt várta el, de lehetett volna üzemeltetni a boltot 
4 órában a kisebb helyiségben. Naponta találkozik olyan emberekkel, akik az iparcikkbolt 
bezárását sérelmezik. 
 
Detrik István képviselő szerint megélt volna itt az iparcikkbolt, ha lett volna áruválaszték, pl. 
háztartási cikkekből, ami egy faluban kell. 
 
Dr. Almádi József alpolgármester úr még egyszer elmondja, nem ért egyet a bolt bezárásával, 
mert ha egy ilyen egység kikerül a faluból, azzal együtt gyengül a falu. 
 
Kis István polgármester úr úgy tudja, hogy az ÁFÉSZ közgyűlés tagjai közül egy embernek 
volt fenntartása a bolt bezárásával kapcsolatban, ő pedig a zaránki polgármester úr volt. 
Javasolja az önkormányzat honlapjára feltenni azt a kérelmet, amit az ÁFÉSZ közgyülésnek 
küldött a bolt megtartása érdekében. 
 
Végül a polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy Csató István – akinek a háza leégett 
– még mindig az orvosi rendelő szolgálati lakásában tartózkodik. A családsegítő 
közreműködésével felvették a kapcsolatot a hevesi Sors 2000 Nonprofit Kft-vel, azonban 
elutasították az elhelyezésére irányuló kérelmet. /Felolvassa a Nonprofit Kft levelét./ Hétfőn 
személyesen megkereste Sápi Andrea vezetőt, aki ígéretet tett arra, hogy kijönnek, újra 
átnézik az ügyet, s ha nincs olyan probléma, ami akadályozó tényező, akkor el tudnák 
helyezni. 
 
Több tárgy, hozzászólás nem volt, ezzel az ülés 18.10 órakor véget ért. 
 
     k.m.f. 
 
 
 
Kis István       Vargáné Tóth Márta 
polgármester        jegyző nevében és megbízásából: 
         Dr. Holló Ágnes aljegyző 
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Dr. Almádi József      Detrik István  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


