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JEGYZŐKÖNYV  

 

Készült: 2013. XI. 25-én 17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról Boconád, II. 
Rákóczi Ferenc út 10. sz. alatti Művelődési Házban. 

Jelen vannak: Kis István polgármester 
  Dr. Almádi József alpolgármester 
  Dr. Holló Ágnes aljegyző 
  Detrik István képviselő 
  Majoros Gábor képviselő 
  Nagy Sándorné képviselő 
  Vastag Lászlóné képviselő 
  a boconádi polgármesteri hivatal dolgozói/3 fő/ 
  valamint 5 fő boconádi lakos. 
 
Kis István polgármester úr tisztelettel köszönti a megjelenteket a 2013. évi 
közmeghallgatáson, s az alábbi tájékoztatást adja az elmúlt 1 év történéseiről. 

• Január 1-én létrejött a közös önkormányzati hivatal Tarnaméra-Zaránk-Boconád 
községeket érintően. Ez Boconádot annyiban érintette, hogy egyrészt az itteni hivatal 
önállósága megszűnt, amit több fórumon nehezményezett. Másrészt személyi változás 
történt, az adós kollégát a Hevesi Járási Hivatalhoz helyezték át, az ő pótlására 
Tarnaméráról 1 főt helyeztek ide, aki keddi napokon látja el az adózással kapcsolatos 
feladatokat. Egyértelműen látható volt az eltelt 11 hónap alatt, hogy ennyi feladatot 3 
község vonatkozásában az egy személy nem tudja ellátni, ezért ebben a kérdésben 
mindenképpen lépni kell, illetve Tarnaméra jegyzőjével történt egyeztetés során 
tudnak olyan megoldást találni, hogy ezt az áldatlan állapotot meg tudják szüntetni. 
A boconádi polgármesteri hivatalban foglalkoztatva van 1 aljegyző, 1 gazdálkodási 
előadó, 1 igazgatási előadó, 1 iktató-pénztáros. Úgy gondolja, hogy a dolgozók jó 
színvonalon látják el feladatukat. Rengeteg szabályzatot kellett pótolni, s újak 
meghozatalára kényszerítették az önkormányzatot, amely anyagilag érzékenyen 
érintette azt, mert az utasításokat, szabályzatokat külső szolgáltató bevonásával tudták 
elkészíttetni, hiszen erre szakavatott személlyel a hivatal nem rendelkezik. Megítélése 
szerint Tarnaméra Közös Önkormányzati Hivatal működésével különösebb probléma 
nincs. Viszont sérelmezi, hogy Boconádnak folyamatosan alkalmazkodni kell, mert 
elsősorban Tarnaméra van, s csak utána a társult települések. 

• Másik változás volt a Tarnaörs-Boconád intézményi társulás megszűnése, az általános 
iskola átkerült a KLIK-hez, az óvoda és a könyvtár pedig az önkormányzat 
fenntartásába. Ezért a képviselő testület létrehozta a Boconádi Többcélú Intézményt, 
amelybe integrálta az óvodát, a művelődési házat és a könyvtárat. Az intézmény 
vezetésére pályázatot hirdettek meg, s kinevezésre került Juhászné Kiss Edit, akinek a 
munkájával teljes mértékben elégedett. A vezető teljesen átszervezte az intézmény 
működését, etikai-magatartási kódexet dolgozott ki az ott dolgozóknak, s az az 
áldatlan állapot, ami ott volt, teljes egészében megszűnt és az óvoda munkája jó 
irányba mozdult el. A KLIK-kel sikerült olyan megállapodást kötni, hogy a községi 
könyvtár az iskolai könyvtárral közös helyiségben van, továbbá olyan együttműködést 
alakítottak ki, hogy az önkormányzatnak ezért nem kell fizetni. A könyvtár helyiség 
bérletért cserébe az iskolások használhatják a kastély tornatermét. 
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• Az önkormányzatot megítélése szerint stabil gazdálkodás jellemezte. Nagyon régen 
fordult elő olyan, mint most, hogy az önkormányzat számláján, év elején és év végén 
is pozitív volt az összeg. A mai napon több mint 7 millió Ft van a számlán, s várják 
még az ÖNHIKI támogatást, amelynek nagyságrendje még kérdéses, de 
mindenképpen tovább gazdagítja az önkormányzat büdzséjét. 

• A múlt év végén végrehajtott adósság konszolidáció, illetve az önkormányzat 
takarékos gazdálkodása vezetett oda, hogy ilyen eredményeket tud bemutatni év végén 
az önkormányzat.  Ez mindenképpen a megfontolt gazdálkodást jellemzi, illetve azt a 
jó kapcsolatot, amit a képviselő testülettel sikerült kialakítani.  

• A község rendezett képet mutat, a közterületek gondozottak. Az önkormányzat sem 
pénzt, sem energiát nem kímélve próbálta rendbe hozni ezt a települést. Sikerült az 
iskolai gyakorló kertet is rendbe tenni a helyi lakosok hathatós segítségével.  Kicsit 
érthetetlen az volt számára, hogy a gyakorló kert rendbetételénél nem éppen az iskolás 
gyerekek szülei vettek részt. Megköszöni az ott segédkezők munkáját. 

• Az önkormányzat munkáját nehezítette, hogy a birtokukban lévő géppark elavult, azok 
a gépek, amiket az előző önkormányzat pályázat révén kapott, sajnos az évek során 
elöregedtek, jelen pillanatban többségük használhatatlan. Ezért kellett vásárolni 
fűkaszát, kézi szerszámokat, amelyeknek beszerzésére közmunka program keretén 
nyílt lehetőség.  

• Örömmel tud beszámolni arról, hogy a közmunka program Boconád községben is 
elindult, ennek keretén belül 27 fő munkába történő bevonására kerül sor. Ehhez 
annyit fűz hozzá, hogy egész évben 2-3 közfoglalkoztatott dolgozott esetenként.  A 
program keretén belül több embernek nyílik lehetősége különböző tanfolyamokat 
elvégezni, illetve a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező 7 személy részére 
alapkompetencia tanfolyam indul, ahol az általános iskolai tanulmányokat ismétlik, s 
ezután lehetőség nyílhat – szintén közmunka programon belül – akár szakképzésre is. 

• Az önkormányzat több pályázatot nyújtott be, de ezen a téren sajnos kiemelkedő 
sikerekről nem tud beszámolni. Sérelmezi, hogy nem kérdezték meg az 
önkormányzatokat, hogy helyi szinten milyen feladatokat kellene elsősorban 
megoldani. Boconádon utat, járdát kellene építeni, valamint óvodát és tornatermet, de 
ezekre a pályázatokra nem nyílik lehetőség.  A 2010-ben előző önkormányzat 
elkészített út felújítási pályázatot újra elbírálták és tartalék listára tették, mert a büdzsé 
nem engedte a kivitelezést. 

• Az orvosi rendelő felújítására 55 millió Ft értékben pályázott az önkormányzat, amit 
visszautasítottak arra hivatkozva, hogy egy pont nem került kitöltésre a pályázatban. 
Ez nem felelt meg a valóságnak, ezért április hónapban megfellebbezte az 
önkormányzat a döntést, amire a mai napig nem kaptak választ arról, hogy áll az ügy. 

• Faluközpont felújítására megnyerték a pályázatot, ennek keretén belül a park felújítása 
történne, és amint az előbb elmondta, nem biztos, hogy a falunak erre lenne leginkább 
szüksége, mert jobb lenne utat vagy járdát építeni. 

• Az egészség szűrő programban részt vett az önkormányzat, ami a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal közösen, illetve kistérségi szinten működik. Ez jó visszhangra 
talált a faluban, a gyerekek szűrésében is szép eredményeket könyvelhetnek el, és 
megjegyzi, ő maga sem gondolta, hogy milyen sok szemproblémával küszködő gyerek 
van. 

• A belterületi utak siralmas állapotban vannak. Másfél millió Ft értékben történt 
kátyúzás ebben az évben, ami a problémát alapvetően nem oldotta meg, de valamit 
lépni kellett, mert a Dózsa Gy. utca bevezető szakasza katasztrofális állapotban volt, 
illetve van most is. Ennyit tudtak tenni ezen a téren, erre is a megfontolt gazdálkodás 
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eredményeképpen kerülhetett sor, s erre a feladatra másfél milliót tudtak kiszorítani. 
Nem szemrehányásképpen mondja, de egyébként hosszú évek óta nem történt út 
felújítás a községben, mert ezeket a pályázatokat sem országos, sem EU-s szinten nem 
támogatták. 

• Legutóbb Csík Balázs úr volt aki, aki felmérte az önkormányzatoknál legszükségesebb 
fejlesztéseket. Boconád esetében út-, járda-, óvoda felújítás, illetve tornaterem és 
szennyvízhálózat kiépítése lenne a legfontosabb.  Jelen pillanatban Tarnaméra 
községgel közösön gondolkoznak szennyvíz hálózat kiépítésén, s egy új eljárással 
kifejlesztett beruházást terveznének. Ehhez a lakosság támogatása is szükséges lenne, 
ami nem lesz könnyű, figyelembe véve az előző sikertelen pályázatot. Az új beruházás 
teljes mértékben állami támogatással valósulna meg, 1,2 ha. területre van szüksége a 
két településnek, ahol zárt rendszerben a szennyvizet megtisztítanák, és olyan 
formában kerülne vissza, hogy az állatok itatására alkalmassá válna.  Ebben a témában 
keresték meg az országgyűlési képviselő-, valamint Lázár urat, s azt az ígéretet kapták, 
hogy a tervezési feladatok elvégzésére a kormányzat biztosítana pénzösszeget. A 
szennyvíz beruházás KEOP pályázat útján történne, s a két önkormányzat ezt a 
lehetőséget látná a 2000 fő alatti települések szennyvíz hálózatának kiépítésére.  

• Az egészségügyi ellátás vonatkozásában azt tudja elmondani, hogy váltani kellett a 
háziorvos személyében, s Hatem dr. távozása után a MEDAK BT. végezte az orvosi 
teendőket, azonban velük sem volt a lakosság megelégedve. Ők jó színvonalú ellátást 
adtak, csak nagyon rövid időtartammal. Ezért döntött úgy a képviselő testület, hogy 
keresi a megoldást. Dr. Mihályfi György került kinevezésre, akinek a munkájával 
elégedettek a vonatkozásban, hogy ő a rendelési időt maximálisan kitölti. Azt, hogy 
szakmailag milyen színvonalú munkát végez, nem tudja megítélni. Folyamatosan hívja 
fel a figyelmét a dr. úrnak a magatartására, amelyre panasz érkezett. Kéri, hogy 
azokon a magatartási formákon változtasson, amikhez a büntetés végrehajtási 
intézetben hozzászokott, s úgy gondolja, hogy az itteni 600 ezer Ft vállalási díjért ezt 
meg kell, hogy tegye. Egyébként az orvosi ellátáson belül 2 hetente vérvételi 
lehetőséget biztosítanak a betegeknek. Továbbá nagy öröm, hogy újra beindult a kézi 
gyógyszertár. 

• Összefoglalóul azt tudja mondani, hogy a képviselő testület a rá bízott feladatokkal jól 
sáfárkodott, az önkormányzatot nagyon stabil gazdasági helyzet jellemzi, s erre 
törekszenek a jövőben is. A pályázatok sikertelensége nem a képviselő testületen 
múlott, hanem azokon a feltételeken, amit kormányzati, illetve EU-s szinten 
eldöntöttek.  Arra kér mindenkit, hogy segítsék Boconád község Képviselő 
Testületének munkáját. Szeretné megköszönni azt a segítséget, amit eddigi 
polgármesteri munkájához kapott és azt tudja ígérni, hogy a hátra lévő időben is ez a 
megfontolt gazdálkodás és feladat ellátás fogja jellemezni az önkormányzat munkáját. 

 
A közmeghallgatáson a tájékoztatóhoz kérdés, hozzászólás nem volt, ezzel 17.30-kor véget 
ért. 
 
      k.m.f. 
 
 
 

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

            aljegyző  


