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Egyesület elnöke 
 
 
Kis István polgármester 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, 
a testület határozatképes. Megkérdi, hogy megkapta-e mindenki a meghívót, melyben hét 
napirend szerepelt, melyből az 5. napirendi pontot javasolja törölni, mivel ez jelen pillanatban 
nem aktuális, mivel a választások miatt a címnyilvántartásban változtatásokat nem 
eszközölhetnek.  
Javasolja, hogy a meghívóban megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak. 
Jegyzőkönyv vezetésére Gondiné Nagy Gertrúdot kéri fel. 
 
1 napirendi pont: Háziorvosi szolgálat ellátásával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Kis István polgármester 
 
Felkéri a képviselő társakat, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Vastag Lászlóné képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy hogyan alakult a beteglétszám, van e változás, mik a tapasztalatai a 
Községben élőkkel kapcsolatban az eltelt időszakban, bejött- e a számítása. 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos 
 
Megköszöni a meghívást, elmondja, hogy 9 hónapja van a községben. 1740 fővel vette át a 
körzetet, ez az állapot stagnál.  
Elmondja, hogy Jászapáti községből érkezett, és ott soha nem tettek fel ilyen jellegű kérdést. 
Nem vette át gördülékenyen a körzetet, mások az emberek. 
Alkalmazkodott a páciensekhez. Engedi a régi megszokott stílust érvényesülni. Mindenkit 
nem lehet meggyógyítani. A boconádi lakosok igénylik a beszélgetést és a véleményt. 



Elmondja, hogy találkozott nagyon sok értetlenkedéssel, példának felhozza a cukorbetegeket. 
A gyógyszerforgalom is beindult, köszönhető a gyógyszertári asszisztensnek. Sajnálja, hogy 
viszont ezért az érintett gyógyszertártól díjazást nem kaptak még érte. Elmondja, hogy közel 1 
millió forintos forgalmat bonyolít a gyógyszertárban, ami máshol kiemelkedőnek számít. A 
gyógyszerész úrral megbeszélt 5%-os részesedés az értékesítés után nem valósult meg. 
Elmondja, hogy ennek ellenére működtetik a gyógyszertárat, mert igény van rá. 
Kéri Polgármester urat, hogy ha lehetőséget lát, akkor együtt keressék fel a tarnamérai 
gyógyszerész urat. 
Elmondja, hogy rendkívül jó az asszisztencia, nagyon meg van elégedve. Elmondja, hogy 
kevés olyan beteg van, aki nem hallgat az orvos utasításaira, nem tudják, hogy kivel, hogy 
beszéli meg egészségügyi gondjait. 
Elmondja, hogy sokan nem tudják kivárni a várakozási időt és magánrendelésre mennek. 
Nem tapasztalt negatív vagy agresszív hozzáállást a betegek részéről, ezt nem mondhatja el 
Tarnabodon.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy naponta 30-40 fő beteg jelenik meg, ritka a 100 fő, amit 
soknak, fárasztónak talál. 
Fekvőbeteg ellátás gördülékenyen megy. 
Elmondása szerint jobban érzi itt magát, mint az előző helyén. 
 
Dr. Almádi József képviselő  
 
Elmondja, hogy az utóbbi évek problémája volt, hogy Boconádon nem volt állandó, megfelelő 
felkészültségű körzeti orvos. Azt megelőző időszakban viszont rendkívül jó orvosi ellátás 
volt, ehhez szoktak hozzá az emberek, majd az internet elterjedésével romlott a beteg-orvos 
viszony.  
Elmondja, hogy átérzi a körzeti orvos problémáját, hogy a beteg akarja megmondani mi a baja 
és ő erre vezeti vissza az esetlegesen kialakuló konfliktusokat. 
Az előző háziorvosok tevékenysége alatt az asszisztencia kinőtte magát, tőlük kérdezték, hogy 
milyen gyógyszert írjanak, mit szoktak szedni, és hová küldjék tovább a beteget. 
Kéri, hogy ne rója fel az itt lakóknak, ha ők kész tényekkel mennek orvoshoz, tudja, hogy 
nehéz ezt megszokni és látja ennek veszélyeit is.  
Sajnos az emberek lediagnosztizálják magukat az internet segítségével. 
Házi patika mellett kiáll, nagy szükség van rá olyan községben, ahol több idős ember lakik.  
Vannak olyan betegek, akik foggal-körömmel ragaszkodnak a régi megszokott gyógyszerihez, 
pedig már kaphatna korszerűbbet, elismeri, hogy ilyen szempontból nehéz néhány helyi 
lakossal. Mindenhol mások az emberek és a szokások. 
Elmondja, hogy örül annak, hogy a létszám nem csökkent. 
Köszöni a szót! 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos 
 
Egyetért az előtte szólóval, elmondja, hogy nagyon jól átlátja a problémáját. Elmondja, hogy 
még válaszolna egy feltett kérdésre, melyben arról kérdezték, hogy sikerült e megvalósítani az 
elképzelését és erre azt feleli, hogy eddig nem. Elmondja, hogy ehhez kevés az eltöltött idő, 
de ő türelmes. 
Elmondja, hogy rendelés még nem maradt el, és a rendelési idő sem lett még megrövidítve.  
Vannak esetek, amikor megállapított diagnózissal továbbküldi a beteget és ellátatlanul jön 
vissza, a javasolt műtétet nem végzik el rajta, a beteg ilyenkor joggal teszi fel a körzeti 
orvosnak a kérdést, hogy jó helyre küldte - e.  
Az egészségügynek ők az utolsó katonái és nekik kell felvállalni a konfliktusokat. 
 
 
 



 
Dr Almádi József képviselő 
 
A műtétre való beutaláshoz kívánja hozzáfűzni, hogy nem csak a háziorvos látja, hogy rosszul 
működik az egészségügy, kiszolgáltatottak, hanem a beteg is. Pont ez miatt mennek a 
háziorvoshoz úgy a betegek, hogy küldje egy adott vizsgálatra. Sajnos hosszadalmas és 
fölösleges utakat járatnak be a betegekkel és sok esetben nem kerül sor a gyógyításukra. Ezért 
gondolja azt, hogy sokan inkább a magánrendeléseket választják és fizetnek, mert 
kétségbeesettek. Kényszerülnek az emberek erre. 
Megköszöni, hogy elmondhatta! 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy az elmúlt testületi üléseken felmerült problémákat most sikerült tisztázni.  
Több panasz érkezett hozzá a nem megfelelő hangnem miatt a doktor úr részéről, felteszi 
kérdésként, hogy mit tud ehhez hozzáfűzni, tud- e ilyen esetekről. Tudja, hogy egy - két eset 
kivételével az asszisztencia hallja a doktor beteg beszélgetést. 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos 
 
Válaszként elmondja, hogy az asszisztencia mindig jelen van, a köztük lévő ablak mindig 
teljesen nyitva áll. Azt tartja fontosnak, hogy a kint várakozó beteg ne hallja meg a másik 
beteg beszélgetését az orvossal.  Elmondja, hogy nem találja szerencsésnek azt, amikor az 
asszisztensnél felgyűlnek a betegek, miközben ő vizsgál egy másikat. Gondolkodik ennek a 
problémának a megoldásán. 
Úgy érzi, hogy még mindig az asszisztens pártját fogják az orvossal szemben. Elmondja, hogy 
a polgármester úr megkérte, hogy hagyja az asszisztensét érvényesülni, és ő eleget tesz ennek 
a kérésnek.  
 
Kis István polgármester 
 
Hozzáteszi, hogy nem arra kérte a háziorvost, hogy ne gyógyítson meg mindenkit, mert ezt ő 
nem tudja megtenni helyette. Arra kérte, hogy a szokásokat, amik berögzültek évtizedek alatt, 
ne egyik napról a másikra akarja megváltoztatni. Sajnos el kell mondani, hogy előző 
időszakban vagy volt orvos vagy nem, és az asszisztens „rendelt helyette”, írta azokat a 
gyógyszereket, amiket régóta szedtek a betegek. Azzal viszont maximálisan egyetért, hogy az 
orvos, az orvos. Mindenről tudnia kell, beutalóról, gyógyszerek kiírásáról, mivel a 
felelősséget az orvos vállalja. 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos 
 
Egyetért polgármester úrral, elmondja, hogy elvileg ennek így kellene történnie, és 20-30 éve 
ez így is volt. Hallgat a polgármester úrra, jobb, ha ráhagyja, mind a saját nyugalma mind a 
település nyugalma miatt is. Megfogadja, hogy próbálkozik. De kéri, hogy támogassák jobban 
az orvost. 
Az egészségügy mostohagyermek, mert pénzbe kerül. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Elmondja, hogy a várakozási idő a szakrendeléseken nagyon hosszú, több hét. Ez miatt a 
beteg elmegy magánrendelésre, hogy mielőbb meggyógyuljon, mielőbb szakorvoshoz 
kerüljön és megkeresik az emberek a lehetőséget erre. Példaként hozza fel Heves ultrahang 
szakrendelést, ahol 2-3 hét az előjegyzés, de fizetés esetén aznap vagy másnap elvégzik a 



vizsgálatot. Ebből kifolyólag gondolja, hogy volt olyan beteg, aki úgy érkezett vissza a 
háziorvoshoz, hogy magánrendelésen volt. Kérdést intéz a háziorvos felés, hogy mi erről a 
véleménye. 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos 
 
Igen volt ilyen beteg, és elmondta neki, hogy sajnos nem tud mást mondani, hogy meg kell 
operálni. Az a véleménye, hogy a magánorvos nem olyan egyenes. Sajnos minden a pénz 
irányába megy el.  
Elmondja, hogy azért ilyen hosszú a várakozási idő, mert kevés az orvos, más városokból 
járnak le Hevesre 1-1 órát rendelni. 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszként elmondja, hogy változnak az idők, ez így van az egészségügyben is. Boconád 
nyugodt kis település, az évtizedek alatt rögzült szokásokhoz kéri a háziorvos türelmét és 
segítségét. Kifejezi örömét, hogy a rendelési idő be van tartva. Kitért a gyógyszertárra ismét, 
hogy nagyon fontos szolgáltatás a faluban, a képviselő testület ragaszkodik annak 
fenntartásához, viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy ezért ellenszolgáltatást a nagy 
gyógyszertártól nem kapnak a forgalmazásért, ezt a problémát meg kell próbálni orvosolni, fel 
kell közösen keressék a gyógyszerész urat. Elvégzett munkáért tisztességes ellenszolgáltatás 
jár.  
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Hozzáteszi, hogy meg lehetne oldani a gyógyszerellátást a hevesi gyógyszertárból. 
 
Kis István polgármester 
 
Tájékoztatja képviselő tárást, hogy törvény írja elő, hogy a legközelebbi gyógyszertárból kell 
vételezni a gyógyszert, és Tarnaméra közelebb van, mint Heves. 
 
Kis István polgármester 
 
Megköszöni Dr. Mihályfi György háziorvosnak, hogy eljött és válaszolt a feltett kérdésekre. 
 
/ Dr. Mihályfi György 17:15-kor távozik az ülésről/ 
 
 
2. napirendi pont: Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. évi 
munkatervének elfogadása 
 
Kis István polgármester 
 
Megadja a lehetőséget a hozzászólásokhoz. Hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 
Felkéri a képviselő-testület tagjait, és szavazásra teszi fel, aki elfogadja a testület 2014. évi 
munkatervét az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 



 
58/2014.(II.03.) önkormányzati határozat 

 
 

Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Boconád Község 
Önkormányzatának 2014. évi munkatervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő – testülete Boconád Község 
Önkormányzatának 2014. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Holló Ágnes aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Boconád Község Önkormányzat és Intézménye 2014. évi 
költségvetésének megtárgyalása – I. forduló 
 
Kis István polgármester 
 
Felkéri Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a költségvetést. 
 
Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 
 
Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy előzőleg a 
költségvetés átbeszélésre került a pénzügyi bizottság tagjaival, és felsorolja tételesen a 
kiküldött anyaghoz képest a változásokat, illetve a kiegészítéseket. 
Bevételek/gyermekétkeztetés támogatás/üzemeltetési támogatás: 2.218.570 Ft. 
Költségvetési kapcsolatokból: 58.910.089 forint folyik majd be a költségvetésbe. 
Működési bevételeknél nincs változás. 
Bevételekhez hozzáfűzi, hogy a tavalyi szerkezetben kapja az önkormányzat a támogatást. 
Elmondja, hogy a költségvetés az előző évhez viszonyítva, illetve azok alapján lett 
betervezve. 
Változás, hogy az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz tervezésre került 
karbantartási anyag címen 400.000 Ft + áfa. 
Szennyvíztervezési díj és felújítás park címen bekerült a megvalósításhoz szükséges önerő. 
Zöld-terület kezelés szakfeladatnál kis értékű tárgyi eszközre 20.000 forint lett betervezve, 
ezzel szemben beállításra került 370.000 forint, mivel eszközökre lenne szükség. 
Város és községgazdálkodás szakfeladatnál 1 fő dolgozó van jelenleg, akinek cafeteria 
juttatásban 200.000 forintot javasol a pénzügyi bizottság, ez bruttó összeg. 
 
Kis István polgármester 
 
Hozzáfűzi, hogy a falugondnokról volt az előbbiekben szó, aki alig pár ezer forinttal keres 
többet, mint a közmunka programban résztvevők, ez feszültséget okoz, amit igyekeznek 
oldani a fenti megoldási javaslattal. Elmondja, hogy ez a megoldás kerülne a legkevesebbe, 
ezért vetődött fel. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy az érintett dolgozót megkérdezték e. 
 
 



 
Kis István polgármester 
 
Válasza, hogy igen, az érintett dolgozónak is megfelel. 
 
Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 
 
Folytatja a változások ismertetését. 
Háziorvosi ellátásnál több összeg szerepel, mert összevonás történt. 
Iskola intézményi étkeztetés szakfeladatnál az állam egy vélelmezett számra ad támogatást, 
ami Boconád tekintetében 3,38 fő, ezzel szemben erre az intézménynél 1 fő van 
foglalkoztatva. Ezért vetődött fel, hogy felvételre kerülhetne egy újabb dolgozó. 
 
Kis István polgármester 
 
Kéri a testületi tagokat, hogy a konyhára az 1 fő felvételén gondolkodjon el, mert ez plusz 
kiadásba nem kerül az önkormányzatnak, normatíva jár. 
 
Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelaőadó 
 
Folytatja a tájékoztatóját. Az említett változások következtében a költségvetési főösszeg 
109.874.000 forintra módosul, ha a testület elfogadja a változtatásokkal együtt. 
Köszöni a szót és szívesen hallgatja a javaslatokat. 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy a köztemető fenntartása szakfeladatnál a karbantartási összeg 300.000 forint 
betervezett összeget javasolja megemelni 400.000 forintra. Ezt azzal indokolja, hogy a szemét 
rakodásért, elszállításáért is fizetni kell. 
Elmondja, hogy nagy szükség lesz az iskola körbekerítésére. A körbekerítésre megemelték az 
összeget 400.000 Ft-ra 
 
Majoros Gábor képviselő 
 
Helyesbít, nem 400.000 forintra, hanem 400.000 forinttal szeretnék megemelni ezt az 
összeget. 
 
Nagy Attila Sándor pü.-i bizottság tagja 
 
Egyetért képviselő társával az emelés mértékéről. 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy a foglalkoztatottak bére az 100 %-ban támogatva van a munkaügyi központ 
Start munkaprogramja által. A bérek 20 %-a fordítható közvetlen költségekre, 
anyagbeszerzésre. 1.754.720 forint a munkabér összege. Ennek a 20 %-ához kellene az 
önkormányzatnak hozzátenni 266.000 forintot, hogy az eredetileg eltervezett első kerítés és 
járda elkészüljön. Ahhoz, hogy a testület által eltervezett további kerítések is 
megvalósuljanak, a pénzügyi bizottság további 400.000 forintos megemelése elégségesnek 
bizonyul. Tehát az önkormányzatnak 666.000 forint önerőt kell tudni biztosítani. 
 
Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 
 



Felteszi kérdésként, hogy szeretné tudni, mennyit tervezzen. 
Nagy Attila Sándor pénzügyi bizottsági tag 
 
Válaszolja, hogy 650.000 forintot+ áfa javasol a bizottság. 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy a zöldterület kezelés szakfeladatnál 20.000 forint helyett állítsanak be 
350.000 forintot, nagyobb teljesítményű fűkasza vásárlására, mivel a meglévők teljesen 
leamortizálódtak. 
A közmunkásokról elmondja, hogy a munkához való hozzáállásuk olyan amilyen, három 
ember kivételével, akik a munka világából kerültek be. Kecskés Ferenc, Kovács Béla és 
Szabó Gábor kiemelkedő munkát végez. Sajnálkozva mondja el, hogy az egyik fűkaszát 
valamelyik közmunkás a földhöz vágta, ami következtében eltört, a kár megtérítését 
eszközölni fogja, szándékos károkozás történt. 
Boconádi Többcélú Intézménynél felhívja egy anomáliára a képviselők figyelmét, a 
költségvetés könyvtári és közművelődési feladatok támogatására rendel 1.535.580 forintot. A 
kiadási szakfeladatainál összesen van 1.010.000 forint betervezve. Több helyről kapott 
Boconád Község figyelmeztetést, hogy ezt a feladatot nem látja el megfelelően. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Hozzáfűzi, hogy ez volt a probléma régebben is, hogy az összeg egy fő bérére kevés, pénze az 
önkormányzatnak nem volt rá, hogy hozzátegyenek.  
 
Kis István polgármester 
 
Kéri a testületi tagokat, hogy tegyenek javaslatot ennek a feladatnak a megoldására, 
költséghatékonyan. 
Felteszi kérdésként, hogy van e javaslat, hozzászólás a napirendi ponthoz. 
 
 
4. napirendi pont: Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetésének 
megtárgyalása 
 
Elmondja, hogy 48.044.000 forintot kap a közös hivatal és a kiadási oldalon is ennyi szerepel.  
Közös testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 
 
A napirendi ponthoz a képviselők részéről hozzászólás, észrevétel nem érkezett. 
 
 
6. napirendi pont: Regio-Kom Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása 
 
Kis István polgármester 
 
Tájékoztatja a változásokról a testületi tagokat. 
Felteszi kérdésként, hogy van-e valakinek hozzászólni valója. 
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Regio-Kom Társulási megállapodás módosításával, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 



A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

59/2014.(II.03.) önkormányzati határozat 
 
 
Boconád község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regio-Kom Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a REGIO – KOM 
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2013. december 12. napján hozott 20/2013. (XII. 
12.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal – a melléklet 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, Liget u. 6.) és a helyi önkormányzatok feletti 
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 felé. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2014. február 10. 
 

/Szünet 18:05/ 
 
 
7. napirendi pont: Egyéb ügyek napirendi pont 
 
- Óvoda közalkalmazottak áthelyezése 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy a két óvónő megcserélésre került a kis és nagycsoport között. Óvoda 
vezetőjének megítélése alapján került erre sor, az iskolai felkészítés elősegítése érdekében. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy mosógép vásárlásra került sor az óvoda részére. 
Elmondja, hogy megkeresés érkezett hozzá, jótékonysági bál megrendezéséről- Batyus Bál 
elnevezéssel. Belépődíj: 1.500 forint. A bevételt az általános iskolai tanulók kirándultatására 
kívánják fordítani. Javaslattal él, jótékonysági bál révén, terembérleti díjat ne számoljanak fel. 
 
Szavazásra bocsájtja, aki hozzájárul a jótékonysági bál megrendezéséhez, egyetért a 
terembérleti díj elengedésével az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 



60/2014.(II.03.) önkormányzati határozat 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jótékonysági bál megrendezésre 
kerülését és a terembérleti díj elengedéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Boconádi 
Általános Iskola javára 2014. február 22-én - a szülők által szervezett - „Batyus Bál” 
megtartásra kerüljön. A Képviselő – testület a Művelődési Házat erre az alkalomra 
térítésmentesen biztosítja. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kis István polgármester 
 
Felolvas egy lakossági panaszt csendháborítás, éjszakai rendbontás miatt. 
Hozzáteszi, hogy a panaszban írt időpontban a rendezvény már bezárt. Hazainduló fiatalok 
tovább beszélgettek. Elmondja, hogy a fiataloknak biztosítani kell helyben, a kulturált 
környezetben való szórakozási lehetőséget. Személyes látogatás során különösebb rendbontást 
nem tapasztalt. 
Megkérik az aljegyzővel egyetértésben, hogy a szervező emelje meg a segítők létszámát. 
Elmondja, hogy nem támogatja a rendezvények korlátozását. 
A panaszt tevő felé jelezte, hogy a készenléti rendőrség folyamatos jelentével megpróbálják a 
hangoskodó, rendbontókat kiszűrni. Illetve a polgárőröknek is jelezték. 
 
Dr. Almádi József képviselő 
 
Egyetért azzal, hogy szólni kell a készenléti rendőrségnek és a polgárőröknek.  
 
Detrik István képviselő 
 
Elmondja, hogy a polgárőrség pontosabb megszervezésében, aktív jelenlétükben látja a 
megoldást. 
 
Kis István polgármester 
 
Egyetért ezzel a gondolattal, tájékoztatja, hogy szólni fog a polgárőrségnek. 
 
- Közművelődési feladatok ellátása 
 
Kis István polgármester 
 
Megadja a szót Simon Margit Asszonynak, az Alsó-Tarna és  Hanyi Menti Közhasznú 
Kulturális Egyesület Elnökének. 
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Megköszöni a szót! Elmondja, hogy az a program, ami szakmai és fejlődés szempontjából 
előre is mutat, a Bodza-projekt. Elkészült a programtervezet. Az Egyesület semmilyen 
segítséget nem kapott, ezért nem valósult meg, pályázni pedig nem tudtak.  



Elmondja, hogy a közművelődési feladatok ellátását törvények szabályozzák, megfelelő 
szakképesítésű személy láthatja el. Az Egyesület meg tudta tartani a közhasznúságát. 
Előző évben két nagy rendezvény került kivitelezésre a Pintér tanyán. Ezt folytatni kívánják.  
Térségi Bodza-fesztiválra pályázatot nyújtottak be 2.620.000 forint értékben.  
Működéshez is benyújtásra került egy pályázat 2.970.000 forint értékben. Forráshiány miatt 
várólistára kerültek. Kéri a képviselő testületet, hogy amennyiben kevesebb összeget 
ítélnének meg a pályázatokhoz, akkor a testület támogassa elképzeléseiket. 
Tájékoztatást ad az előző évi kettő megrendezett programokról, elmondja, hogy Boconád 
Községből a nyugdíjasok voltak jelen, sajnálattal fejezi ki, hogy a fiatalok, gyerekek köréből 
nem került ki olyan csoport, akit meghívhattak illetve felléphettek volna. 
Elmondja, hogy csak együtt lehetséges a kultúra és a gazdaság fejlesztése. 
Tájékoztat a 2013. novemberi Tarnamérán tartott találkozóról. 
Elmondja, hogy az október 12-i konferenciára a boconádi artézi vizet vitték el táj jelegű 
bemutatásra. 
Elmondja, hogy a konferenciáknak valójában mi a hozadéka, ismeretségek kötése, más 
települések kezdeményezéseinek tanulmányozása, ötletek merítése. 
Továbbá elmondja, hogy bármilyen jellegű kezdeményezés csak összefogásban és a 
pályázatokban valósulhat meg. Megkéri a testületi tagokat, hogy a közművelődési feladat 
ellátására az egyesületet bízza meg. 
Megköszöni a szót! 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Hozzá kíván szólni! Elmondja, hogy az említett településen nem egy vagy kettő civil 
szervezet működik, ellenben Boconád Községgel. 
Egyetért azzal, hogy a kultúra és gazdaság együtt fejlődhet. 
Elmondja, hogy képviselő asszony is alapító tagja a Kultúrális Egyesületnek, de eddig 
semmilyen jellegű szervezésre nem kapott felkérést, megkeresést, nem kérték a segítségét. 
Sajnálkozva mondja el, hogy elnök asszony nem látja színpadképesnek a boconádi általános 
iskola gyermekeit, felkérés szereplésre nem is érkezett hozzájuk. Elmondja, hogy ő is szereti 
faluját, nagyon sok mindent tett érte minden anyagi ellentételezés nélkül, ellenben elnök 
asszonnyal. 
Elmondja, hogy kisebb dolgokban kellene gondolkodni, össze kellene fogni a helyben 
működő civil szervezetekkel, kisebb léptékű programokat, pályázatokat kellene első 
lépésében megvalósítani. 
Elmondja, hogy olyan dolgokban kellene gondolkodni, amivel meg tudják fogni, illetve 
szólítani a gyerekeket. Elmondja, hogy az egyszerű emberek maradnak ki az elnök asszony 
által említett programokból. 
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Igazat ad abban, hogy kívülről ez látszik. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Elmondja, hogy a Pintér tanyán megtartott összejövetelre megkapta a meghívód, de sajnos 
nem tudott részt venni rajta. De a kis embereknek gondot okozhat a helyszínre való kijutás is.  
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Válaszul elmondja, hogy a kiírt pályázatok nem egy településre vonatkoznak, hanem többre. 
Ezért gondolkodnak térségi projektekben. Meg kívánják tartani a közhasznúságot. A nagy 



projektek az útvonalak nyitására szolgálnak elmondása alapján. Bevallja, hogy valóban nem 
szólt az iskolába, hogy bármilyen műsorral készüljenek.  
Bodza fesztivállal kapcsolatban ismerteti terveit.  
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Kifejti a gondolatait, hogy mit ért kis kezdeményezés alatt. Sérelmezi, hogy elnök asszony 
nem tartja színpadképesnek az iskolás gyerekek előadásait. 
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Kifejti, hogy mit ért színpadképes szó alatt, elmondja, hogy képviselő asszonnyal félreértették 
egymást e szó használatakor. 
 
Nagy Sándorné képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy a közművelődés működésének feladatellátását átadhatja- e az 
önkormányzat az egyesületnek. 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszol a kérdésre, hogy igen, az feladatot elvállaló egyesületnek rendelkeznie kell 
megfelelő végzettségű szakembernek. Elnök asszony végzettsége megfelelő. 
 
Nagy Sándorné képviselő  
 
Elmondja, hogy eddig tudomása szerint nem volt erre anyagi háttér, hogy egy embert 
foglalkoztassanak ennek a feladatnak az ellátására, a kapott normatíva még a fizetésre sem 
elég. 
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Elmondja, hogy az átadott feladatról munkaterv készül, majd az önkormányzat elszámoltatja 
az egyesületet. 
 
Vastag Lászlóné képviselő 
 
Tisztán látása érdekében felteszi kérdésként, hogy 3 intézmény van egy közös név alatt, ezt az 
egészet kellene egy szervezetnek átadni, kérdez, hogy nem lenne- e egyszerűbb ezt átadni egy 
személy kezébe, nem pedig egy szervezetébe, megbízási díjjal, megmarad önkormányzati 
szinten. Ezt egyszerűbbnek és költségtakarékosabb lenne így. 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy a feladatot el kell látni, erre kell megkeresni a megoldást. Egy fő állású 
személy foglalkoztatása nem lehetséges, mert az önkormányzatnak nagyon sok pénzt kellene 
hozzá adnia. Ezért szükséges megbízási díj. 
 
Majoros Gábor képviselő 
 
Hozzáfűzi, hogy a Közös Hivatal is megbízhatna egy személyt a 3 település feladatának 
ellátására. 
 



Kis István polgármester 
 
Támogatja ezt az ötletet. Elmondja, hogy nem egy programelemre, hanem egy feladat 
ellátásra kell megfelelő szakember. Ez a téma érinti a költségvetést, ezért felkéri Simon 
Margit elnök asszonyt, hogy a következő testületi ülésre nyújtsa be röviden a feladat 
ellátásához kapcsolódó terveit, anyagi igény megjelöléssel. Egyben felkéri a pénzügyi 
bizottság tagjait, hogy egy bizottsági ülésen tárgyalják meg az Elnök Asszony javaslatát a 
következő testületi ülésre. 
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Felteszi kérdésként, hogy most ajánlatot tehet e szóban az összegre. 
 
Kis István polgármester 
 
Válaszolja, hogy igen. 
 
Simon Margit elnök asszony 
 
Elmondja, hogy 100.000 forintot szeretne kapni bruttóban a feladat ellátásáért. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy a többcélú intézmény mind a három részére vonatkozik -e a feladat 
ellátás, vagy abból csak egyre, a  közművelődésre. 
 
Kis István polgármester 
 
A Többcélú Intézmény három lábon áll, óvoda, közművelődés és a könyvtár.  Ez a megbízás 
ezek közül csak a közművelődési feladatok ellátására vonatkozik. 
 
Sulya Csaba képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy mennyi összeget kellene ehhez az önkormányzatnak hozzátenni. 
 
Nagy Zsuzsanna gazdálkodási főelőadó 
 
Válaszol a kérdésre, hogy amennyi normatívát kapnak, még ugyan annyi összeget kellene 
hozzátenni. 
 
Kis István polgármester 
 
Hozzáteszi, hogy az anyagi részén túl meg kell nézni, hogy milyen hozadéka lenne a 
közművelődési megbízottnak, a község kulturális életének. 
 
/Simon Margit 19:40 órakor távozik a testületi ülésről/ 
 
-Szolgalmi per-Sárándi Elemér 
 
Kis István polgármester 
 
Elmondja, hogy Sárándi Elemér állítása szerint valaki meghamisította a vázrajzot. Jelen lévő 
két ügyvéd, két hatósági tanú, jegyző kizárja a hamisítás lehetőségét. Szolgalmi jog 



vonatkozásában a bíróság egyértelműen kimondja, a szolgalmi jog megváltoztatása az 
jogszerű.  
 
-TUTOR Alapítvánnyal kötött szerződés 
 
Kis István polgármester 
 
Felolvassa Turai József levelét a TUTOR Alapítvánnyal kötött szerződéssel kapcsolatban, 
melyet a képviselő-testület részére küldött. 
Megkérdezi, hogy kíván - e a testületi tagok közül valaki az elhangzottakhoz hozzászólni. 
Felteszi kérdésként, hogy állítsanak - e fel eseti bizottságot a levélben kértek alapján. 
Elmondja, hogy nem kíván az üggyel kapcsolatban állást foglalni, az önkormányzatot kár nem 
érte. 
 
Dr. Almádi József képviselő 
 
Elmondja, hogy két képviselő társával elmentek és egyeztettek az Alapítvány működési 
helyén, a vezető teljesen partner volt a képviselők által kért költséghatékony működés 
szorgalmazásában. Kéri, hogy ezt fogadják el eseti bizottsági vizsgálatnak, ők mindent 
rendben találtak.  
 
Nagy Attila Sándor pénzügyi bizottság tagja 
 
Elmondja, hogy hozott szerződés módosítási tervezetet. Elmondja, hogy a szervezet a 
fenntarthatósági időszakban az önkormányzat támogatására szorul, az erre irányuló kérdésre a 
látogatás során a szervezet helyi működtetője azt válaszolta, hogy megoldják. Javasolja, hogy 
az alapítvány vállaljon nagyobb részt a közüzemi számlák kifizetésében és a szerződésben 
található, ezekre vonatkozó záradékokat töröljék. Elmondja, hogy kért a szervezettől 
beszámolót, ami véleménye szerint értékelhetetlen, továbbá külön kéri annak csatolását a 
jegyzőkönyvhöz. 
Felolvassa a bérleti szerződés módosított változatát. 
 
Kis István polgármester 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Tutor Alapítvánnyal történő szerződés módosított 
változatával, a változtatásokat elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
61/2014.(II.03.) önkormányzati határozat 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tutor Alapítvánnyal megkötésre kerülő 
szerződés-módosítást megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzat képviselő-testülete a módosított bérleti szerződést a 
melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: Kis István polgármester 
Határidő: 2014. február 20. 



Sulya képviselő 
 
Kéri, hogy szavazzanak a konyhai kisegítő állás meghirdetésének ügyében. 
 
Kis István polgármester 
 
Szavazásra bocsájtja, hogy aki egyetért a konyhai kisegítő közalkalmazotti állás 
meghirdetésével, és a Resto –Food Kft-vel kötendő bérleti szerződéssel, az kézfelnyújtással 
jelezze:  
 

(szavazás) 
 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
62/2014.(II.03.) önkormányzati határozat 

 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a közétkeztetés kötelező 
önkormányzati feladatot felülvizsgálta, és a következő határozatot hozta: 
 

1.) Boconád Községi Önkormányzat képviselő – testülete konyhai kisegítő állásra (heti 40 
óra, közalkalmazotti jogviszony) pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert a pályázat 
kiírására a jogszabályokban meghatározottak szerint. 
Határidő a pályázat kiírására: 2014. március 15. 
Felelős: Kis István polgármester 
 

2.) Boconád Községi Önkormányzat bérleti szerződést köt a Resto –Food Kft-vel az 
alábbiak szerint: A községi önkormányzat tulajdonában lévő konyhát az 
Önkormányzat bérbe adja a Resto – Food Kft-nek bruttó 100.000 Ft/hó bérleti díjért. 
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés elkészítésére és 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Kis István polgármester 

Kis István polgármester 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 
20 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

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


