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(A zárt ülést követően folyatódik a testületi ülés.) 
 
Készült: Boconád Község Önkormányzatának 2014. január 10. napján megtartott rendkívüli 
képviselő-testületi nyíltüléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Kis István polgármester 
 Dr. Almádi József képviselő 
 Detrik István képviselő 
 Nagy Sándorné képviselő 
 Sulya Csaba képviselő 
 Vastag Lászlóné képviselő 
 
Meghívottak, megjelentek: 
 Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 Gondiné Nagy Gertrúd jegyzőkönyvvezető 
 
 
Kis István polgármester 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri GondinéNagy Gertrúdot. 
Elmondja, hogy érkezett egy felkérés Prokopp László részéről, aki fotószakkör létrehozását 
kívánja megvalósítani a településen, több lakos megkeresése alapján. 
Ehhez helyiség biztosítását kéri a testülettől. 
Megkérdezi, hogy van e valakinek ehhez véleménye. 
 
Dr. Almádi József képviselő 
 
Maximálisan támogatja ezt a kezdeményezést, úgy gondolja, hogy a fiataloknak hasznos 
elfoglaltságot biztosítana. Elmondja, hogy ez hetente egy alkalmat jelentene, vagy ha igény 
lenne rá maximum heti két alkalom. 
 
Kis István polgármester 
 
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólni valója a kezdeményezéssel 
kapcsolatban. 
Hozzáfűzi még, hogy megfelelő számú jelentkező esetén pályázati lehetőségek hiányában az 
első időkben elképzelhető, hogy egyéb támogatásra szorul. 
 
Ezután tájékoztatni kívánja a képviselő testületet, hogy az ÖNHIKI-ben megpályázott összeg 
30%-át kapta meg az önkormányzat, azaz 4.500.000 forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. December hónapban további 7 millió forintot különítettek el az önkormányzat 
részére a rendkívüli alapból. Ezen összegeknek köszönhetően 2013. december 31-ig 
beérkezett számlákat az önkormányzat rendezni tudta.  



2014. január 6-án az önkormányzat számláján 14.288.000 forint volt. Kifizetésre került 
Tarnaörs részére 1.735.459 forint a bérekre, valamint a T-Home felé a 2010-ben történt kábel 
átvágás teljes költsége, amely 2.304.270 forint volt. 
Hozzáteszi, hogy Farkas Tibor egyéni vállalkozó felé intézkedni fognak, hogy a ráeső részt a 
károkozásban térítse meg az önkormányzatnak. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Megkérdezi, hogy milyen százalékban lett megosztva a kártérítés? 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszolja, hogy egyetemleges felelősséget állapított meg a bíróság, ami nem 50-50 %-ot 
jelent, hanem a feleknek kell megvizsgálni, hogy az adott kár bekövetkezéséért milyen 
arányban felelősek. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy ki állapítja meg ennek arányát? 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszolja, hogy azt a bíróság. A bíróság nem mérlegelte, hogy építési terület volt e, azt vette 
figyelembe, hogy a munka megkezdése előtt a megrendelő és a végrehajtó kellő 
gondoskodással járt e el. Súlyosító körülményként említi, hogy régebben már volt ilyen kábel 
átvágás. Első és másodfokon is elmarasztaló ítéletet hozott a bíróság. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak pert kell indítani ezek alapján a vállalkozóval 
szemben? 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy felkérte Dr. Csintalan Csaba ügyvéd urat, hogy szólítsa fel Farkas Tibor 
egyéni vállalkozót, hogy a kártérítés 50%-át fizesse ki az önkormányzatnak. Ha ennek nem 
tesz eleget, akkor kell pert indítani. 
 
Továbbá tájékoztatja a Képviselő – testületet, hogy megfogalmaztunk egy tájékoztatót, amit 
minden boconádi lakos részére eljuttatnak. 
Felolvassa a tájékoztatót. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Elmondja, hogy se a gyerekektől sem a civil szervezetektől nem kérhet az önkormányzat a 
fenntartási költségekre pénzt, eddig is, és a Málta kivonulása után is az önkormányzat dolga 
az épületszárny működtetése. Amit nyert a település, hogy az általuk használt részt 
felújították, és javasolja, hogy az állagot meg kell őrizni.  
 
Kis István polgármester 



 
Hozzáteszi, hogy egyet ért képviselő asszony társával. Elismeri, hogy erről több információt 
kellett volna eljuttatni a lakosokhoz.  
 
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy 5 fővel pályázott az önkormányzat a Start 
munkaprogramon belül járdaépítésre a temetőnél. Pályázatot lehet benyújtani a Munkaügyi 
Központ Start munkaprogramján belül belvízelvezető árkok tisztítására, elhagyott illegális 
szemétlerakók felszámolására, járda-, illetve útépítésre.  
Javasolja, hogy az önkormányzat mindenképpen részt kell, hogy vegyen ebben a programban, 
mert egyrészt munkahelyeket tudnak ezáltal teremteni, másrészt nélkülözhetetlen 
munkaeszközökhöz jut az önkormányzat, amit nem a szűkös keretből kell megvásárolni. 
Május 1-vel indulhat ez a foglalkoztatás. 
 
Elmondja, hogy létezik egy integrációs pedagógiai rendszer, melyre az óvoda vezetője hívta 
fel a figyelmét, aki kéri, hogy a testület gondolja át az abban rejlő lehetőségeket. A másik 
lehetőségként ismerteti a várépítő programot. Elmondja, hogy az óvoda vezetővel egyeztetve 
a beltéri ajtók cseréjét kívánják ezen belül megvalósítani. 
Kéri a testületi tagokat, hogy támogassák ezeket a pályázatokat. 
 
A megjelent testületi tagok egyhangúan támogatják az említett támogatásokat. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Képviselő asszony elmondja, hogy áldatlan állapotok között dolgoznak a nevelői szobában és 
azzal a kéréssel fordul a képviselő testülethez, hogy ennek megoldásaként szekrényt szeretne 
készíttetni 13 fő részére.  
 
Kis István polgármester 
 
Támogatja a kérést. Árajánlat elkészülte után újra megbeszélik az ügyet. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Elmondja, hogy nagyon örül annak, hogy megvalósul az iskola körül a kerítés, mivel a 
tankerület vezetőjével történt korábbi egyeztetése alkalmával tudomására jutott, hogy hasonló 
dologi kiadásokra nagyon minimális összeg kerülhet kifizetésre. 
 
Kis István polgármester 
 
Tájékoztatja képviselő asszonyt, hogy a tankerület megbízott vezetője 2014. január 13-án 
hétfőn 13 órára jelentkezett be hozzá. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Elmondja, hogy sajnálja, hogy nem tud találkozni a vezetővel, mivel őt ugyan erre az 
időpontra hívták be a tankerülethez átsorolás ügyben. 
 
Detrik István képviselő 
 



Az iskola köré készülő kerítéssel kapcsolatban kérdezi, hogy drótfonatos kerítésre kell e 
gondolni. 
 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszolja, hogy igen, drótfonattal, két kapuval, nagykapuval fog megvalósulni.  
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Kérdezi, hogy a jelenlegi házi orvos működése alatt, hogyan változott a betegkártyák száma a 
községben. Ezt azzal indokolja, hogy sokan fordulnak panasszal a doktor úr miatt. 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszolja, hogy elenyésző mennyiségben csökkent a bejelentkezett betegek száma, abból is 
több olyan volt, aki elköltözött. Ő is sok panaszt hallott a házi orvosra. 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg a doktor urat, és beszéljenek vele a 
felmerülő problémákról. 
 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést 14 óra 55 
perckor bezárta. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
      

 Vargáné Tóth Márta jegyző nevében és megbízásából 
 Kis István Dr. Holló Ágnes 
 polgármester aljegyző 


