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J e g y ző k ö n y v  
 

 

Készült:Boconád Község Önkormányzatának 2014. március 31. napján 16 órakor Boconád Községi 
Önkormányzat (Boconád, Szabadság tér 1.) Tanács termében megtartott képviselő-testületi üléséről 
 
Jelen vannak: 
 Kis István polgármester 
 Dr. Almádi József képviselő 
 Detrik István képviselő 
 Majoros Gábor képviselő 
 Nagy Sándorné képviselő  
 Vastag Lászlóné képviselő 
 
Meghívottak, megjelentek: 
 Dr. Holló Ágnes aljegyző 
 Gondiné Nagy Gertrúd jegyzőkönyvvezető 
 Gulyás József rendőr alezredes Hevesi Rendőrkapitányság  
 Szabó Lászlóné védőnő 
 Dr. Mihályfi György háziorvos 
 

 

 

Kis István polgármester. 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Elmondja, hogy Sulya Csaba képviselő van távol a 
képviselő-testületi ülésről, Dr. Almádi József képviselő később fog érkezni. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre Gondiné Nagy Gertrúdot kéri fel. 
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót és az ahhoz kapcsolt írásos 
anyagot. Javasolja, hogy a meghívóban megjelölt napirendi pontokat az alábbiak szerint módosítsák. 
A 2. napirendi pont a Polgárőrség beszámolója nem kerül megtárgyalásra, mivel a Polgárőrség 
részéről sem írásos beszámoló sem a meghívott személy nem érkezett. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1., Beszámoló Boconád Község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
2., Boconád Községi egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló 
3.,Az Önkormányzat Közbeszerzési terve 
4., KözvilZrt. és Boconád Községi Önkormányzat közötti adásvételi szerződés megtárgyalása 
5., 099/6. hrsz-ú földút eladására vonatkozó kérelem megtárgyalása 
6., Egyéb ügyek, indítványok 
 

 
1. 1. Napirendi pont: Beszámoló Boconád Község Közrendjének és közbiztonságának 

helyzetéről 
 
 
Kis István polgármester: 
 
Megadja a szót Gulyás József r.alezredes úrnak. 
 
 
Gulyás József r.alezredes: 
 
Köszönti a képviselő-testület tagjait és elmondja, hogy a teljesség igényével kívánták elkészíteni a 
beszámolót, amihez hozzáfűzni valója nincs. Szívesen válaszol a kérdésekre, meghallgatja a 
véleményeket, hozzáfűzni valókat. 



Oldal: 3 / 12 

 

Kis István polgármester: 
 
Megköszöni a rendőrség munkáját. Elmondja, hogy nagyobb bűncselekmények nincsenek a 
településen, a kisebb garázdaságok, rongálások viszont továbbra is jelen vannak. Üdvözölendőnek 
tartja, hogy a rendőrség a jelenlétét megerősítette a készenléti rendőrség közreműködésével, és a 
sebességmérők is gyakran kerülnek kihelyezésre. Elmondja, hogy Lólé Mihály Dada program 
képviselője nagyon hasznos és kiemelkedő munkát végez, pedagógusoktól is pozitív visszajelzés 
érkezett. 
Megköszöni a rendőrség 2013-ban végzett munkáját. 
 
/ Dr. Almádi József képviselő 16:10 órakor megérkezett/ 
 
Nagy Sándorné képviselő: 
 
Elmondja, hogy örül annak, hogy Boconádon nincsenek súlyosabb bűncselekmények. Elmondja, hogy 
az iskola rendőr Csintalan István, aki, ha teheti, meglátogatja az intézményt és készségesen 
rendelkezésre áll, akár telefonon is, amit ezúton is köszön. Hat osztályba szokott bejárni Lólé Mihály, 
a Dada program keretében, akinek munkáját ő is dicséri. Kéri, ha lehet, az iskola rendőrt is több 
alkalommal irányítsák ki az iskolába. Megköszöni a rendőrség támogatását és közreműködését. 
 
 
Gulyás József r.alezredes: 
 
Megköszöni az elismerő szavakat, és külön örömére szolgál, hogy pozitívan fogadja a település a 
trafipax-ot, ezzel csökkenteni kívánják a balesetek, kiemelten a halálos balesetek számát, és a 
gyorshajtás megelőzését csak így tudják kikényszeríteni az emberektől. Elmondja, hogy a Dada 
programban részt vevő rendőr nagyon népszerű az iskolák körében és nincs annyi lehetősége, mint 
amennyi helyre mennie kellene. Sajnos több kolléga beiskolázására jelenleg nincs lehetőségük.  
 
 
Kis István polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért Boconád Község közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 
beszámoló elfogadásával,az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

75/2014(III.31.) önkormányzati határozat 
 

Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boconád Község 2013. évi közrend- 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Boconád Község 2013. évi közrend - 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 
 
/GulyásJózsef r.alezredes 16:20 órakor távozik a testületi-ülésről/ 
 
 2. Napirendi pont: A község egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos: 
Megköszöni a szót, elmondja, hogy a beszámolóból egy dolog marad ki, mégpedig a gyógyszertár 
helyzete. Nagy forgalomról tud beszámolni, de sajnos még mindig nincs együttműködés anyagi téren a 
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tarnamérai gyógyszertárral. Tudomása szerint a gyógyszertár is eladásra került. Ez ügyben kérne 
segítséget a képviselő-testülettől, a polgármester úrtól. Megköszöni a lehetőséget. 
 
 
Dr. Almádi József képviselő: 
 
Szeretné tudni, hogy a boconádi lakosokra levetítve tud - e adatokat szolgáltatni. 
 
 
Dr. Mihályfi György háziorvos: 
 
Nem tudja megmondani, Tarnabod és Boconád Községeket egy praxisnak tekinti a rendszerük. A 
jövőben megpróbálják különválasztani a két települést. 
 
Kis István polgármester: 
 
Megköszöni doktor úr beszámolóját és megadja a szót a védőnőnek. 
 
Szabó Lászlóné védőnő 
 
Elmondja, hogy a TUTOR Alapítvány által szervezett egészségnapokhoz is bekapcsolódik, 
közreműködik velük. Nekik köszönhetően támogatást kapott ahhoz, hogy az iskolások körében 
csecsemőgondozás és gyermeknevelési tanfolyamot szervezzen. Elmondja, hogy a Gyermekjóléti 
Intézmény helyi dolgozójával nagyon jó a kapcsolata, szinte napi szinten egyeztetnek. Az egyik 
boconádi család életmódbeli szemléletén próbálnak változtatni szakemberek közreműködésével, ehhez 
kéri a testület támogatását. Az iskolával is nagyon jó, rugalmas az együttműködésük, köszöni ezt és 
bízik a további sikeres együttműködésben. 
 
Kis István polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, aki egyetért a község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolóban 
elhangzottakkal, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

76/2014. (III.31.) önkormányzati határozat 
 
Boconád Község Képviselő-testülete Boconád Község 2013. évi egészségügyi helyzetéről szóló 
beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Boconád Község 2013. évi egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
/Dr. Mihályfi György és Szabó Lászlóné 16:31 órakor távozik az ülésről/ 
 
 
 3. Napirendi pont: Az Önkormányzat Közbeszerzési terve 
 
Kis István polgármester: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a képviselők megismerték-e a meghívóval kiküldött közbeszerzési tervet, 
kíván e valaki hozzászólással, javaslattétellel élni. 
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Szavazásra bocsájtja, hogy aki Boconád Község Önkormányzat Közbeszerzési tervét elfogadja, az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

77/2014. (III.31) önkormányzati határozat 
 

Boconád Község Képviselő-testülete Boconád Község 2014. évi Közbeszerzési tervét megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Boconád Község 2014. évi Közbeszerzési 
tervét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: Dr. holló Ágnes aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 4. Napirendi pont: KözvilZrt és Boconád Községi Önkormányzat közötti adásvételi szerződés 
megtárgyalása 
 
 
Kis István polgármester 
 
Az előzetes egyeztetésekkel ellentétben 142.413 forint +áfa vételárért kerülne át a lámpatestek 
tulajdonjoga az önkormányzathoz, majd ezt követően indulhat el a közvilágítás korszerűsítése az 
Enerin Közvilágítási Kft közreműködésével. Jelezte  Ludányiné Gréczi Katalin ügyvezetőnek, hogy ez 
az összeg nem elfogadható az önkormányzat részéről. Megegyezésre jutottak, miszerint a fenti 
vételárból a Boconád Község Önkormányzatának 40.000 forintot kellene fizetni, a többit az Enerin 
Kft, mint kivitelező állja. Felteszi kérdésként, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban valakinek 
hozzászólni valója. 
 
Szavazásra bocsájtja, hogy aki elfogadja a módosításokkal elfogadja Boconád Község Önkormányzat 
és KÖZVIL Zrt. közötti adásvételi szerződést, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

78/2014.(III.31.) önkormányzati határozat 
 
Boconád Község Képviselő-testülete a KÖZVIL Zrt-vel kötött adásvételi szerződést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (8800 Nagykanizsa, Csengery u.9.) kötött adásvételi 
szerződést a melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. április 05. 
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 5. Napirendi pont: 099/6 hrsz-ú földterület eladására vonatkozó kérelem megtárgyalása 
 
 
Kis István polgármester: 
 
Hevesi lakos adott be kérelmet az említett földút megvásárlására. Ennek a területnek a nagy része már 
be van kerítve. Térkép alapján ismerteti a földút elhelyezkedését. Felteszi kérdésként, hogy van e 
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzáfűzni valója. 
 
Detrik István képviselő: 
 
Elmondja, hogy közel 1 hektáros földterületért az 50.000 forintban megjelölt vételárat nagyon kevesli.  
 
 
Majoros Gábor képviselő 
 
Felteszi kérdésként, hogy milyen hosszú az az út. Szeretné még tudni, hogy az árok is hozzátartozik e, 
és hogy mennyi mennyiségű fa van azon a területen. Feltételezi, hogy sok van, és ilyen kevés 
összegért megvásárolt területről kitermel több autónyi fát.  
 
 
Kis István polgármester: 
 
Válaszolja, hogy nem tudja pontosan. 
 
Dr. Almádi József képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy van –e személy, akit érinthet ez az útszakasz. Nem szeretne olyan helyzetbe 
kerülni, hogy eladnak egy földutat, majd a tulajdonos lezárja és valaki másnak ezzel a bejárását 
akadályozza. 
 
Kis István polgármester: 
 
Tudomása szerint nincs más érdekeltség. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Nem támogatja az eladást, használja az illető az utat, de eladni nem kellene. Nem gondolja, hogy 
kikövezteti az utat, ha megvásárolja, így is karban kell tartania, ha járni szeretne rajta. Azt is 
feltételezi, hogy megvásárlás után az utat beszántaná, és termőföldként használja tovább, így még 
úgysem szabad 50.000 forintért eladni, hiszen nem annyit ér közel 1 hektár föld. 
 
Kis István polgármester: 
 
Szavazásra bocsájtja, hogy aki a 099/6 hrsz-ú földút eladását nem támogatja, az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 

(szavazás) 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

79/2014.(III.31.) önkormányzati határozat 
 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 099/6 hrsz-ú ingatlan vásárlásra irányuló 
kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Mihály kérelmét- 099/6 hrsz-ú ingatlan 
eladására vonatkozóan –elutasítja. 
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A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő 099/6 hrsz-ú ingatlant nem kívánja 
értékesíteni. 
 
Felelős a határozat közléséért: Dr. Holló Ágnes aljegyző 
Határidő: 2014. április 05. 
 
 
 6. Napirendi pont. Egyéb ügyek, indítványok: 
 
 
Kis István polgármester: 
 
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a konyhai kisegítő álláspályázatra beérkezett jelentkezők 
közül Kozma Jánosné boconádi lakos került felvételre. Több jelentkező volt, ő felelt meg leginkább az 
elvárásoknak, és ő volt az egyetlen jelentkező, aki helyi lakos is. 
Elmondja, hogy Farkas Tibor egyéni vállalkozó felé a fizetési felszólítás elküldésre került ügyvéd 
által, a vállalkozó kinyilvánította fizetési szándékát, de 10 nap haladékot kért. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közmunka keretében az óvoda és a kastély felújítása 
folyamatban van, illetve van olyan, ami már be is fejeződött. Megtörtént a kastély kerítés rendbetétele 
is. Egy fa kivágására került sor a kastély épület előtt, nagyon rossz volt az állapota, veszélyesnek 
nyilvánították. Az összevágott fa az orvosi rendelő udvarára került beszállításra. 
Elkezdődött egy faültetési projekt. Somogyi Tamás vállalkozó megkereste az Önkormányzatot, hogy 
ingyenesen facsemetéket tud biztosítani a község területének szépítésére. A facsemetéket a káli 
faiskolának lehet köszönni, ezeket ők kidobás helyett elajándékozzák. Kölcsönöznek egy tartályt, 
amiben a vizet szállítják az ültetéshez, a teherautót pedig a polgármester saját maga biztosítja. A vizet 
pedig nem a közkifolyókról hordják, hanem az Agrárszövetkezet fúrt kútjából kapják szintén 
ingyenesen. Az ültetést a közmunka programban résztvevők végzik. 
Kulturális közfoglalkoztatási program április 30-án véget ér,ebben Kranciczki Éva lett foglalkoztatva, 
az ő munkaszerződése ekkor lejár. Kari Józseffel egyeztetett, hogy folytatódik-e ez a program, mivel ő 
ennek a felelőse, aki azt a tájékoztatást adta, hogy ők kívánják folytatni, de biztosat még nem tud. 
A belterületi utak további állapotának romlása elkerülése érdekében felmerült az a lehetőség, hogy a 
buszoknak egy központi parkolót alakítanak ki.  
Kéri a képviselő-testületi tagok véleményét az ügyben, hogy az önkormányzat tulajdonában vannak 
olyan munkagépek, amelyek alig vagy egyáltalán nem voltak használva, ezeket értékesíteni lehetne: 
ilyenek a döngölőbéka, henger, fa aprítógép. Ezek eladásából befolyt összegből egy olyan traktor 
vásárlására lehetne fordítani, amivel nagy területek fűnyírását is meg tudják oldani. A faaprító gépre 
már egy lakos jelezte is, hogy eladás esetén őt érdekelné, aminek a piaci ára kb. 600.000 forint. Nagy 
segítséget kap az önkormányzat az Agrárszövetkezettől, de nem lehet mindig szívességet kérni.  
 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy az eddig használt fűnyíró kistraktorról lemond az önkormányzat,nem kerül 
felújításra, mert arra nagy szükség van. 
 
 
Kis István polgármester: 
 
Erről nincs szó, arra szükség van. Eladásra nem fog kerülni a kis traktor, mert arra szükség van, a 
kisebb területeken fűnyírásra, télen hó eltakarításra. Felújítják a műszaki állapotát. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Ő is utánanézett ezeknek a dolgoknak, miután beszélt a falugondnokkal, és drágának találja ezeket a 
traktorokat, még hozzá a szerelvényeket. Véleménye szerint kevés dologra lehetne használni. Ha lenne 
hozzá pótkocsi, akkor néhány alkalommal földet vagy sódert tudnának vele szállítani, de jelen esetben 
nem tudnak erről beszélni, mivel csak a traktor megvásárlását tervezik. Nagyok a területek 
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Boconádon, de ez egy alap gép amiről szó van, és nagyon sok kiegészítő szükséges még hozzá. Ő azt 
javasolja, hogy mérlegeljék, szükség van-e ekkora traktorra. 
 
 
Kis István polgármester: 
 
Ami beindul és működőképes annak az ára 300.000 forint. Gond, hogy az önkormányzat mindig ki 
van szolgáltatva másoknak, az Agrárszövetkezet elnöke nagyon-nagyon segítőkész, és méltányos 
Boconáddal, de erre nem lehet mindig számítani. Több olyan nagy terület van, amit nem lehet a 
meglévő kis traktorral karbantartani. Nyilván való, hogy minden eszköznek megvan a fenntartási és 
karbantartási költsége. Az önkormányzat van abban a szerencsés helyzetben, hogy pár tízezer forint 
nem okoz fennakadást.  
 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy a gépek eladása nélkül nem lehet megoldani, hogy traktort vegyenek?Ha 
megoldható a traktor vásárlása, akkor a meglévő gépeket ne adják el, mert most azokra nincs ugyan 
szükség, de nem tudhatják, hogy mikor lesz. Kihangsúlyozza, hogy nem azt mondta, hogy ne adják el 
ezeket az eszközöket, csak azt, hogy azok értékesítése nélkül meg lehet- e oldani a traktor vásárlását. 
Nem zárkózik el az eladástól, de véleménye az, hogy ne tegyék. 
 
Detrik István képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy mennyibe kerülne egy ilyen jellegű gépbeszerzés. 
 
Kis István polgármester: 
 
Hozzávetőleges összeget tud mondani, de olyan 500.000 forint egy használt traktor és a hozzá való 
fűkasza. Azt is át kell gondolni, hogy magánszemélytől hogyan tudnak vásárolni, mert lenne olyan 
személy, aki eladná a nem használt pótkocsiját nagyon jutányos áron az önkormányzatnak. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy miért van szükség pótkocsira.  
 
Kis István polgármester: 
 
Szállítani. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Mit? 
 
Kis István polgármester: 
 
Földet, sódert. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Véleménye szerint átmenni Tarnamérára, elkéri a kisteherautót, kimenni sóderért, az kevesebb idő, 
mint kitraktorozni Alatkára meg vissza. Ezt meg bírják oldani. Vár más érvet a polgármester úrtól. 
 
Kis István polgármester: 
 
Bármi más, ami felmerülhet a településen belül, amit jelenleg a saját gépjárművével old meg: pl. a 
facsemeték öntözését, padok szállítása stb. 
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Majoros Gábor képviselő: 
 
Megkérdezi, hogy ha nem adja oda a teherautóját, hogyan oldották volna ezt a feladatot meg. 
 
Kis István polgármester: 
 
Válaszolja, hogy nem tudja. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Tarnaméra ideadta volna a kisteherautóját. 
 
Kis István polgármester: 
 
Tarnaméra nem tudja egy egész hétre nélkülözni az autóját, és ez megint olyan dolog, hogy most 
Közös Önkormányzati Hivatal van, de nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, milyen lesz az 
együttműködése a két településnek. Elmondja, hogy egyetért képviselő úr felvetéseivel, de szeretné 
hallani,ezen feladatokat hogyan oldják meg. A testületi tagok egy hónapban egyszer idejönnek, de a 
hétköznapi problémák megoldása őrá hárul. Kérdezi, hogy képviselő úr megoldásnak látja, hogy az 
önkormányzat, azon belül is a polgármester kérjen mindig szívességet az Agrárszövetkezettől, vagy 
fizessük ki az általuk elvégzett munkákat. Bárki érkezik a településre vagy az helybeni lakosok, 
mindenki dicséri a falut, hogy szép, gondozott, de ez nagyon sok munkába kerül és ez főleg a 
falugondnok elismerése. Nem pazarolni akar, mert minden fillért megnéznek, hogy hová teszik, de 
vannak olyan dolgok, amire áldozni kell, hogy az életet megkönnyítse. Az önkormányzat sok 
segítséget kap, köszönet érte Koczka Vendelnek, aki bármikor megszereli a kistraktort ingyen, 
köszönet Dobi Lászlónak az Agrárszövetkezet elnökének, hogy bármikor rendelkezésre bocsájtja a 
gépeit emberekkel, köszönet Torma Gábornak, aki megcsinálta az iskolához a kerékpár tárolót és 
egyikük sem kért egy forintot sem, köszönet Tari Sándornak, aki kijött az emelőkosaras daruval, hogy 
levágja fát. Ezek az emberek tesznek valamit a faluért, de nem lehet mindig erre számítani, mert sajnos 
a lehetőségek beszűkülnek, amiben ma tudnak segíteni, lehet, hogy holnap már nem tehetik meg. 
 
 
Detrik István képviselő: 
Elmondja, hogy ha van rá lehetőség, akkor inkább szánjanak rá nagyobb összeget és akkor egy 
megbízhatóbb, jobb állapotban lévő gépek kellene vásárolni. 700.000 -1.000.000 forintig is 
elmehetnének összeget tekintve, ne kellejen minden héten szerelni. 
Támogatja a traktor vásárlását. 
 
 
Kis István polgármester: 
Javasolja, hogy a Farkas Tibor egyéni vállalkozó által utalandó kártérítési összegből, ami kb. 
1.200.000 forint, vásároljanak traktor és fűnyíró alkatrészt hozzá. Felmérik a lehetőségeket. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű határozatokról. 
 
 
/17:25 órakor szünet./ 
 
 
Nagy Sándorné képviselő: 
 
Három dologról szeretne szólni. Az első, hogy a kastély tetején lévő szobor veszélyes, mozog, kéri, 
hogy valamit csináljanak vele.  
A nevelői szobába kér zárható szekrényeket, 13 db-ot. Két árajánlat érkezéséről tud, egyik 25.000 
Ft/db-ról, a másik 23.140 Ft/db-ról szól. Kéri a testületet, hogy döntsenek ebben a kérdésben, mert 
nagyon nagy szükségük lenne rá, illetve az eddig használt nagyon régi hűtőszekrényük tönkrement, 
kérnének egy újat helyette.  



Oldal: 10 / 12 

 

Ezen kívül szeretné elmondani, hogy két nyomozó érkezett a múltkoriban az iskolába, és nem tanárt 
kerestek, hanem egyből az osztályba menve a diákot keresték. Diákok szóltak az iskola igazgatónak, 
aki rögtön utánuk ment, számon kérte rajtuk, hogy miért a gyereket keresik és nem előbb a tanítót, 
igazoltatta őket. Szegény gyerekek nagyon megijedtek, a keresett gyermek sírva fakadt. Bárki 
bármikor bejut szabadon az iskolába, az ügyeletes diák sok esetben nem mer szólni a beérkező felnőtt 
idegennek, főleg ha egyenruhában van. 
 
 
Kis István polgármester: 
 
A 25.000 forint bruttó összeggel számolva a 13 db szekrény 325.000 forint, körülbelül 50.000 
forintból lehet venni egy kisebb hűtőt.  
 
Szavazásra teszi fel, aki elfogadja, hogy 400.000 forintból szekrényeket és hűtőt vegyen az 
Önkormányzat az iskola nevelői szobájába, az kézfelnyújtással jelezze. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

80/2014.(III.31.) önkormányzati határozat 
 
Boconád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelői szobába13 db szekrény és 1 db hűtő 
vásárlása iránti előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a boconádi Általános Iskolába 
13 db nevelői szekrényt és 1 db hűtőszekrényt vásárol, összesen 400.000 forint értékben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:2014. június 30. 
 
Nagy Sándorné képviselő: 
 
A harmadik dolog, amiről szólni kíván a falunap. Simon Margit megkereste őt és Vastag Lászlóné 
képviselő társát azzal, hogy polgármester úr küldte hozzájuk a falunapi program megbeszélés 
ügyében. Egy péntek délután ültek vele a program összeállításán. Azt ígérte Simon Margit, hogy 
képviselő asszonynak átadja a nap folyamán a végleges programtervet, nem kíván eljönni a testületi 
ülésre, mivel nem kapott meghívót. Így képviselő asszony ismertetné a programot. 
 
Kis István polgármester: 
 
Elmondja, hogy nála járt Simon Margit, aki kért volna 100.000 forintot a falunapi előkészítésért. 
Polgármester úr tájékoztatta, hogy testület nélkül ilyesmit nem ír alá. Újra elmondja, hogy a falunapi 
előkészületek eddig is megtörténtek mindenféle nagyobb összegek nélkül. A fesztivál jelleg sem 
megoldott, nincsenek hozzá megfelelő feltételek, a bodza fesztivált annak éréséhez kell igazítani. 
Elmondja, hogy kiket keresett meg a falunapi programmal kapcsolatban. Úgy véli, hogy a 100.000 
forintot másra is lehetne fordítani, például tűzijátékra, amit szeret és igényel a lakosság. A Málta is 
rendelkezésre bocsájtja a nagy sátrát. 
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Hozzáteszi, hogy kísérleti jelleggel be lehetne vezetni a Bodza-fesztiválnak keresztelt programot. 
 
Nagy Sándorné képviselő: 
 
Hozzáteszi, hogy ez idáig az előkészületekre soha nem kaptak semmilyen összeget, nehezményezi, 
hogy Simon Margit 100.000 forintot kér most ugyan ezen munkáért. Viszont azzal egyetért, hogy 
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kiépített kapcsolatrendszerrel viszont rendelkezik Simon Margit. Egyetért Majoros képviselő társával, 
hogy a Bodza programot ki kellene próbálni, el lehetne kezdeni annak bevezetését. Lehetne valóban 
olyan árusokat hívni, akik kézműves termékeket árusítanak, köztük pl. a bodza lekvárt, szörpöt stb. 
Felsorolja, Simon Margit előkészületi listájában mik szerepelnek, elmondja, hogy részletes 
programtervet is melléklet. A költségvetés kb. 600.000 forint. Hozzáteszi, hogy valójában nem rosszak 
a tervek. 
 
 
Kis István polgármester 
 
Kéri, hogy Simon Margit által elkészített programtervezetet fénymásolja le a jegyzőkönyvezető 
minden képviselő-testületi tagnak. 
 
Nagy Sándorné képviselő: 
 
Elmondja, hogy Simon Margit nem hatalmazta fel, hogy kiadja.  
 
/ Simon Margit, falu napi programtervezete nem kerül lefénymásolásra és közreadásra./ 
 
Folytatja a programtervezet ismertetését. 
Felolvassa Simon Margit írását, aki megkérte képviselő asszonyt erre, melyben azt kéri, hogy fogadja 
el a képviselő-testület a megbízását, és az elvégzett munkájáért megkapja a megbízást és eddigi 
munkájáért kért díjazást, ami 200.000 forint.  
 
 
Kis István polgármester: 
 
Elmondja, hogy sok értékes elem van a programtervezetben. Egy gondja van, mint eddig is, hogy 
feltételekhez van kötve.  
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Úgy emlékszik, hogy Simon Margitnak volt már ilyen jellegű kérdése. Akkor is megkérdezte, hogy 
volt - e, van- e bármilyen megbízási szerződése, felkérése az önkormányzat részéről bármilyen 
program megszervezésére. Bárki,aki tesz valamit a faluért bejöhetne, hogy adjanak neki x forintot. 
Véleménye szerint Simon Margit legtöbbször túlzásokba esik. Tisztában kellene lenni a helyi 
igényekkel, véleménye szerint a lakosság 90 %-a nincs tisztában azzal például, hogy ki az a Kő Pál.  
 
Kis István polgármester: 
 
Elmondja, hogy sok mindenkivel ő is tud beszélni, akiket Simon Margit felsorolt, de persze vannak 
olyan személyek, akik azért lennének hajlandóak eljönni, mert személyese Simon Margit kérte fel. 
Hozzáteszi, hogy Jankovics Marcell és Kő Pál megjelenése egy boconádi rendezvényen csak pozitívan 
hatna ki a falura, ezt látni kell. A lehetőségeket meg kell látni. 
 
Vastag Lászlóné képviselő: 
 
Számára nem tisztázott, hogy a falunapért ki a felelős. 
 
Kis István polgármester: 
 
Válaszolja, hogy a képviselő-testület és az általa megbízott személyek. 
 
Dr. Almádi József képviselő: 
 
Azt kellene egyáltalán eldönteni mi az, amire szüksége van az önkormányzatnak. Körbe-körbe kerülik 
a dolgokat, Simon Margitnak pénz kell. Tisztában van azzal, hogy kellemetlen helyzetben vannak, 
akiket Simon Margit meg szokott keresni. Nincs értelme félre beszédnek. Tisztázni kell, hogy mit 
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várnak el és azért mennyit hajlandó áldozni a képviselő-testület. Fölösleges időtöltésnek tartja, amit 
ezzel a témával az elmúlt testületi üléseken foglalkoztak. Értelmetlen beszéd!  
 
Majoros Gábor képviselő: 
 
Felteszi kérdésként, hogy Simon Margit volt - e bent az önkormányzatnál, megkérdezte e, hogy 
milyen igények vannak, milyen keretösszeg áll rendelkezésre. 
 
Dr. Almádi József képviselő: 
 
Elmondja, hogy Simon Margitnak is kellemetlen lehet ez a helyzet, mert ő sincs tisztában a helyzettel. 
El kell dönteni, hogy szükség van e rá vagy nincs és közölni kell vele, így megszüntetik ezt a 
bizonytalan és kellemetlen helyzetet. 
 
Kis István polgármester: 
 
Elmondja, hogy Simon Margit nagyon jó elgondolásokat vetett papírra, és örülne, ha ezek 
megvalósulhatnának a településen. A kérdés az, hogy erre kíván - e az önkormányzat egyetlen egy 
forintot is áldozni, vagy pedig abban a formában kívánják megrendezni a falunapot ahogy eddig. 
A testület úgy dönt, hogy egyhangúan nem támogatja, hogy Simon Margit megbízást kapjon a falunap 
megszervezésére. 
Felteszi kérdésként Nagy Sándorné képviselő asszonynak, hogy amit előző években vállaltak, azt idén 
is tudják e vállalni falunapi program tekintetében. 
 
Nagy Sándorné képviselő: 
 
Igen 
 
Dr. Almádi József képviselő: 
 
Elmondja, hogy panasszal élt egy helyi lakos, a Gábor Áron úton, hogy három hetente teszi ki a 
kukáját, de minden alkalommal összetörik. A lakos megkereste levélben a Regio-Kom társaságnak, 
melyben a kár megtérítését kérte.  
 
 
Kis István polgármester: 
 
Elmondja, hogy többet jelezték azt is, hogy nem 110-120 literes kukát tesznek ki, hanem a60 litereset 
mégis a nagyobbért kell díjat fizetnie. Ha az önkormányzat átvállalja a különbözetet, a lakosnak csak a 
kisebb kukáért kell fizetnie. A problémát jelezni fogja a szemétszállító társaságnak. 
 
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést 18 óra 41 
perckor bezárta. 
 
 
 

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


