JEGYZŐKÖNYV
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2012. április 26. napján 17 órai kezdettel a Községházán megtartott
munkaterv szerinti üléséről
Készült: Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testület 2012. április 26-án (csütörtökön)
17 órai kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak:

Szöllősi Miklós polgármester, Csonka László alpolgármester
Dorogi László, Mód István Vas Etel, Szöllősi Péter, Tóth Zsolt képviselő
valamint Zsigmond Anikó jegyző jelenléti ív szerint.

Távollévő képviselő bejelentéssel:
Meghívottak: Bogáthné Bátki Edit okleveles könyvvizsgáló, Deák Györgyné, Rausch
Viktória Oroszlányi Szociális Szolgálat munkatársai
Meghívottak közül jelen van: Deák Györgyné, Rausch Viktória Oroszlányi Szociális
Szolgálat munkatársai
Szöllősi Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Bokod Községi
Önkormányzat Képviselő - testülete 7 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, és azt
megnyitotta. Előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezetét, és kérte annak
módosítását. Kérte, hogy a meghívó szerinti „Tájékoztató a Bokodi Szolgáltató Kft. 2011. évi
munkájáról, és a Kft. 2011. évi mérleg beszámolójának elfogadása” 3. napirendi pontot ne
tárgyalja a Képviselő-testület. Javasolta, hogy az 1. és 2. napirendi pontot cseréljék fel. Majd
kérte, hogy aki a javaslatával egyetért, szavazzon igennel. A Képviselő – testület 7 igen, 0
nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő képviselők 100 százaléka elfogadja az alábbi javasolt
napirendi pontokat:
1. Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátásáról
2. Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
3. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásról szóló
rendelet- tervezet
4. Helyi rendeletek
5. Bokod Község Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési terve
6. Pályázat kiírása a közétkeztetés biztosítására, készétel beszerzésére
7. Bognár Tibor kérelme
8. Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó- Parancsnokság támogatási kérelme
9. Egyebek
I.
Napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a gyermekvédelmi és családsegítő
feladatok ellátásáról
Szöllősi Miklós polgármester kérdésként tette fel, hogy Zsigmond Anikó jegyző kívánja-e
kiegészíteni a beszámolót. Zsigmond Anikó jegyző nem kívánta kiegészíteni, ezért kérte a
Képviselő-testületet, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel kérdéseiket.
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Rausch Viktória Oroszlányi Szociális Szolgálat munkatársa felhívta a figyelmet arra,
hogy hiba került az előterjesztés 2010. év helyett 2011. lett írva.
Mód István képviselő kérdésként tette fel az oroszlányi Szociális Szolgálat munkatársainak,
hogy éreznek-e a közelgő változásokból bármit, miként tudnak felkészülni, a
tankönyvtámogatással idén ősszel is számolunk-e, a gyermek jóléti, védelmi kérdések önki
feladatok maradnak-e. Új típusú szemlélet lesz. Lényeges változás a számokban nem
észlelhető, a szolgálat tevékenységét segítő munkatársak munkáját a Képviselő-testület
látja, értékeli, munkájukat a Képviselő-testület nevében is megköszöni. Kiemelte, hogy soksok évi gyümölcsöző kapcsolatot működtet a két fél.
Vas Etel képviselő mind két munkát nagyon jónak tartja. Nagy hangsúly van a
megelőzésen, szerinte fontos, jó és kiemelkedő a munkájuk, amit az önkormányzattal és a
védőnővel közösen végeznek.
Deák Györgyné Oroszlányi Szociális Szolgálat munkatársa elmondta, hogy Bokodról
nagyobb problémákra, nehezen kezelhető esetekre számított, de a prevenció miatt valóban
jól működik a rendszer. A kistérségben Bokodot előre tenné rangsorban. Jól alakul a
gyermekek helyzete. A gyermekvédelem feladatait a gyermekvédelemről szóló törvény
határozza meg. Ez az iskolának is ad feladatot. Hogy merre fog elindulni a gyermekvédelem,
és a szociális ellátás átalakítása még nem tudni. Voltak elképzelések, de ez partvonalra lett
helyezve. A Kormány határozatában felszólította az ágazati minisztert arra, hogy a teljes
gyermekvédelmi, és szociális terület szabályait ápr. 30.-ig dolgozza át. Próbáltak ennek
utána járni. Annyi biztos, hogy feladat marad, dolguk lesz, a probléma a nehéz élethelyzetek
miatt nem maradhat megoldatlanul.
Mód István képviselő elmondta, hogy fontos, amit elmondott Deák Györgyné. Kiemelte,
hogy a létszám csökkenésnek statisztikajavítónak kellene lennie, ám Bokod a szolgálatnak
sok feladatot ad. Szomorúan hallja, hogy a Nyíres dűlőben közösségi ház lesz. Mert
alapjaiban a településrendezésnek megfelelő lehetőségekkel, infrastruktúrával nem
rendelkezik, még is kihelyeznek szolgáltatásokat, gettósodás folyamatát indítja el.
Deák Györgyné Oroszlányi Szociális Szolgálat munkatársa elmondta, hogy már valóban
látható a gettósodás folyamata. A szociális munkások pont ezzel szembesültek,
pszichológusokkal nem oldhatóak már meg a problémák. De ha meg tudják győzni őket,
hogy vállaljanak szerepet a közösségben, ezt csak ilyen jellegű ösztönzéssel lehet
(közösségház.) Képzésekre is sor kerülhet ennek keretében, szakmunkás bizonyítványt
szerezhetnek, szeretnének szakmunkás szövetkezetet létrehozni, pont a gettósodás
folyamatának megállítására. Ezt nagyon fontos dolognak tartja, sok erőfeszítés van az
előrelépésben.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a gyermekvédelmi és családsegítő feladatok ellátásáról szóló
beszámolót, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Zsigmond Anikó jegyző
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II.
Napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy Kömlőd polgármestere megkereste, az ügy
még folytatódni fog. A tájházról elmondta, hogy a lécezés, gerendák pótlása megtörtént. A
vállalkozó holnap megkezdi a cserepezést. A kéményt új téglával ma megépítették.
Dorogi László képviselő kérdésként tette fel a tájház kapcsán, hogy a kémény felhúzása
kb. mennyibe került.
Mód István képviselő a kistérségi társulási tanács ülésén elhangzott változásokról
kérdezett. Az új buszvárók végre le lettek takarítva, de a kihelyezett táblákkal ragasztottak,
ez nem célszerű. Javasolta, hogy egy erre alkalmas táblát helyezzen el az önkormányzat. A
nagyobb plakátok elhelyezése nehezen megoldható, mivel ezek általában nehezen
utolérhetőek, bízik benne, hogy tiszteletben tartják a kihelyezett kérést. A lomtalanítást sokan
várják, ezért erről kellene értesíteni a lakosságot. Kérdésként tette fel, hogy a komposztálók
telepítésében mikor várható előrelépés. Az önkormányzatnak fel kellene készülnie a
feladatra. Meg kell oldani ez a problémát. A jegyzőt a likviditási tervről kérdezi. A novemberdecember magasabb fűtés számlákkal kell foglalkozni. Mivel már teljes mért adatok vannak,
az új szigetelt épület, felhasznált KJ/ köbméterben meg kellene vizsgálni, hogy hasznosult-e
a Polgármesteri Hivatal felújítására költött 50 millió Ft.
Csonka László alpolgármester kérdésként tette fel, hogy a közmunkások elkezdték-e a
munkákat. A Remondis féle időpontról a tájékoztatás a lakosság részére miként kerül
közlésre. Elmondta, hogy kiemelten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen szemét
szerepel majd az akcióban. Ne hordjanak ide minden félét. A pályázat író cégről kérdezi,
hogy kapott–e az önkormányzat érdemi lehetőséget. Az Erőmű úti buszvárót ki kellene
cserélni egy régire, vagy a második félévben egy újat kellene vásárolni.
Vas Etel képviselő a 7. pont kapcsán elmondta, hogy idősek látogatása során tapasztalta,
hogy elidősödött a lakosság, és nehezen járnak, kellene délelőtt és délután is érintse busz a
lakótelepet. Különben fel kell jönniük gyalog a faluba a tovább utazás esetén is.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, válaszként elmondta, hogy
a közmunkások a múlt héten megkezdték a munkát (5 férfi). Évvégén várható 2 fő 2 hónapos
időtartamra. Ennyi az idei létszámkeret. Használt fűnyírót vett az önkormányzat a közmunka
támogatásával. Sajnos elmarad a tavaszi lomtalanítási akció. Frekventált helyre ki kell tenni
a tájékoztatásokat. Az E plus E gyűjtést, ha a Képviselő-testület is egyetért, közzé fogja
tenni. Hasonló akcióra készül az iskola is. Komposztálóra a pályázatot nem nyitották ki, már
ő is beleélte magát. De a pályázat író cég pályázat nélkül nem tudja ide hozni a
komposztálókat. Elmondta, hogy a Bábolnai pályázat íróval is felvette kapcsolatot, elmondta
nekik, hogy már kötöttek ilyen szerződést más vállalkozással. Velük is kellene kötni. A másik
cég képviselője ma is itt volt, óvoda felújításra hozott pályázatot. A Társulási tanács ülésén
kérték a tagok, hogy ők is értesüljenek az ajánlatról, ami keretében az óvónők képzésére,
óvodai bútorok, játékok beszerzésére lehet pályázni. A buszvárók kapcsán elmondta, hogy
gond volt ezzel a táblával, de celluksszal ragasztották, könnyen eltávolítható. Sajnos volt is
erre példa, ezért meggondolandó a hirdető elhelyezése. Javasolja az A2-es méretet, fontos
az összkép. Az erőmű úti buszvárónak le akarták vinni a lecseréltet, de a megkérdezettek
szerint nem kellene levinni a komplett buszvárót, hanem az alumínium lemezekből kellene
készíteni egyet. Kiemelte, hogy jónak tartja az új buszváró lehetőségét. Ezt a Képviselőtestület majd megtárgyalja. Szerinte tavalyi áron tudna hozni a vállalkozás. A
közlekedésváltozásról nincs több információ, vélhetően Bokodot nem érinti. A lakótelepi
járatokat már többször elutasították. A kémény kapcsán elmondta, hogy a Túra Trucktól
vásárolták meg a téglát, a munka pedig felajánlás volt. Vettek betonzáró keretet is, lekenték
fényesre, ez jobban illik az új tetőhöz.
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Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy a fogyasztási adatokról a következő ülésre
adatokat hoz.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, végül kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között végzett munkákról szóló beszámolót, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
III.
Napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a
végrehajtásáról, zárszámadásról szóló rendelet- tervezet

2011.

évi

költségvetés

Szöllősi Miklós polgármester kiemelte az előterjesztés kapcsán, hogy az elvégzett
feladatok alakilag módosítva lettek. Kérte a Képviselő-testületet, hogy tegyék meg
hozzászólásaikat.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésére készített
előterjesztéshez képest a Képviselő-testület által tárgyalt előterjesztés annyiban változott,
hogy az ülésen elhangzott hibákat javította, illetve kiegészítette a Bizottság döntésével, és a
könyvvizsgáló állásfoglalásával. Elmondta, hogy Bogáthné Bátki Edit okleveles
könyvvizsgáló előzetesen bejelentette, hogy nem tud a Képviselő-testület ülésén részt venni.
Írásba adta kiküldésre került.
Dorogi László képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a főszámokat
elfogadta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. Örömmel fogadták, hogy a
saját bevételek 125 %-ra teljesültek. Köszöni a könyvvizsgálónak a munkáját.
Mód István képviselő a kérdésként tette fel, hogy az elmúlt tavasszal leköszönő doktor
nőtől 690 E Ft értéken megvásárolta az önkormányzat, a mostani doktor nő használja-e,
szerződött-e vele az önkormányzat. Felhívta a figyelmet arra, hogy számolni kell azzal, hogy
2012. jan. 1-től jelentős változásokkal kell szembenézni. El kell gondolkodni azon, hogy az
ÁMK foglalkoztatásban álló személyek milyen foglalkoztatási formában tudja majd
alkalmazni őket (könyvtár, művelődési ház). Továbbá kérdés, hogy a település fenn tudja-e
tartani. Esetlegesen 3-4 fős mozgásról szerinte szó lehet. Felhívja a figyelmet a 15. melléklet
táblájára (létszám).
Szöllősi Miklós polgármester kérte a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk,
tegyék meg. Válaszkánt elmondta, hogy az átadáskor leltár került felvételre. Szerződést nem
kötöttek. Egy bizonyos részét használja, de sok modernebb eszközt is hozott. Ígéretet tett
arra, hogy felméri az eszközöket és visszatérünk rá.
Mód István képviselő hangsúlyozta, hogy nem jövedelemszerzés miatt vetette fel az
eszközök létét, csak tudni kellene róla. Nem kell feltétlenül bérleti díjat szedni, csak tudni kell
róla, hogy hol van. Használati szerződés legyen.
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Nem volt több hozzászólás ezért Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetési végrehajtásáról szóló
beszámolót, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2011. évi
költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolóját.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
zárszámadásról szóló rendelet tervezetet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi rendeletet alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete a 2011. évi zárszámadásról
IV.

Napirendi pont megtárgyalása: Helyi rendeletek

Szöllősi Miklós polgármester átadta a szót a napirend előterjesztőjének.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott
módosítás alapján kéri a vagyon rendelet alapján, miszerint a rendelet 2. § 3. melléklete
helyett, 2. mellékletet kell érteni. Elírás történt a jogszabály szerkesztésekor. Köszöni az
észrevételt.
Dorogi László képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadta a
beszámolót és a rendelettervezetet.
Nem volt több hozzászólás ezért Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki elfogadja a távhőszolgáltatásról szóló rendelettervezetet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi rendeletet alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete a távhőszolgáltatásról
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az
önkormányzati vagyonról szóló rendelet tervezetet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi rendeletet alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati vagyonról
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Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelet tervezetet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi rendeletet alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
V.
Napirendi pont megtárgyalása: Bokod Község Önkormányzatának 2012. évi
összesített közbeszerzési terve
Szöllősi Miklós
hozzászólásaikat.

polgármester

kérte

a

Képviselő-testületet,

hogy

tegyék

meg

Dorogi László képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadta a
rendelettervezeteket.
Mód István képviselő elmondta, hogy a közösségi értékhatárokat figyelembe véve
szomorú, hogy az önkormányzat közbeszerzést az idei évre nem tervez. A talpra állás éve
után 8 számjegyű tartalékkal már bizonyára tervezhet az önkormányzat, és tervez is jövőre.
Szöllősi Miklós polgármester kérte a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk,
tegyék meg. Nem volt hozzászólás, ezért kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
2012. évi közbeszerzési tervet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bokod Község
Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós, polgármester
VI.
Napirendi pont megtárgyalása: Pályázat kiírása a közétkeztetés biztosítására,
készétel beszerzésére
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén
megegyeztek abban, hogy a 3 területre 3 szerződést kössön az önkormányzat. ennek
megfelelően kiosztásra került a határozati javaslat 1.-3. melléklete. Kéri, hogy nézzék át, és
vitassák meg a napirendi pontot.
Mód István képviselő elmondta, hogy a kiosztott ajánlattételi felhívások szerint fogadta el a
Bizottság. Bízik benne, hogy megfelelő számú jelentkező lesz. Itt lenne az ideje, hogy a
jelenlegi szolgáltatót elemezzék. De ezt megtették évközben. Több kritika is volt, felmérés
alapján. Fontos a pályázat kiírása. A saját konyha lehetőségét sem vetették el, de nehezen
megvalósítható, az önkormányzat számára nem járható út. A szomszédos településeken is
látható a példa.
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Dorogi László képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és
elfogadta a 3. ajánlattételi felhívást. A pályázatban már az új óvoda név van, ennek örül. Az
étel minősége nem jó, nagy gondot kell fordítani az új szolgáltató kiválasztására, fontos,
hogy az ár és a minőség is megfelelő legyen.
Csonka László alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a közzétételre nagy
hangsúlyt kell fektetni. Kérte, hogy vitassák meg milyen eszköz útján valósuljon meg.
Mód István képviselő javasolta, hogy 3 megyében kerüljön meghirdetésre. A 24 órát, a
Fejér Megyei Hírlapot javasolta elődlegesen. Javasolta, hogy a szöveg csupán utalást
tartalmazzon a www.bokod.hu.-n elérhető tartalomra.
Szöllősi Miklós polgármester egyetértett a javaslattal, kérte a testületet, hogy amennyiben
van hozzászólásuk, tegyék meg. Nem volt hozzászólás, ezért kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki elfogadja az 1., 2., 3. melléklet szerint ajánlattételi felhívást, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2., 3. melléklete szerint
ajánlattételi felhívást teszi közzé az Önkormányzat intézményeiben a közétkeztetés
biztosítása érdekében készétel beszerzésére.
A pályázat közzétételének határideje: 2012. április 30.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
VII.

Napirendi pont megtárgyalása: Bognár Tibor kérelme

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy középtávú idegenforgalmi jelentés érkezett
az önkormányzathoz. A kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslatának 2. pontját
visszavonja. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az 1. pontot önállóan vitassa meg. A tervező
vállalkozással egyeztetett az 1. pont alkalmas arra, hogy foglalkozhasson az anyaggal. Kérte
a Képviselő-testületet, hogy vitassák meg
Dorogi László képviselő elmondta, hogy későn kapták meg az anyagot. Baranyai Csaba
segítségével erdővédelmi, vadgazdálkodási szakvéleménye lesz a Képviselő-testületnek. De
a határozati javaslat 1. pontját támogatja, természetesen várják a Végh-Terv Bt.-től a
lehetőségeket, és akkor majd a Bizottság, és a Képviselő-testület is tárgyalja.
Vas Etel képviselő felhívta a figyelmet Horváth Tibor Úr 2011. évi ajánlatára. Szerinte azt is
be kellene venni a tervbe. Mivel ilyen szándék nyilatkozatot tettek ezt vegye figyelembe a
Képviselő-testület.
Dorogi László képviselő örül a javaslatnak. Javasolta, hogy kezdjék meg az
egyeztetéseket.
Mód István képviselő elmondta, hogy a Végh-Terv Bt.-nek sok ideje van. Alapvető ügyrendi
kérdésben sértették meg az építési törvény jogszabályi előírásait. 10 évente felül kell
vizsgálni. Ez építési szabályzatként stb. ölt majd formát. A Képviselő-testület által elfogadott
határozatban leírtak elvileg meg felelnek annak, hogy a település szerkezeti terv alapját
szolgálják. Nem bocsátottuk társadalmi vitára, rossz szöveg szerkezetet fogadott el a
Képviselő-testület. Javasolja a határozat módosítását „az alábbiak szerint módosítja” helyett
inkább „kívánja” szót kellene használni. Javasolja, hogy a benyújtókra is tekintettel tartsanak
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társadalmi vitát, szakértők bevonásával, az oroszlányi építési hatóság, erőgazdálkodás
szabályinak figyelembe vétele mellett. Meg kell minden érintett felet hallgatni. Majd így
döntsön a Képviselő-testület. Az Étv. 9. § alapján meg kell állapítani a várható hatást, az
érintett szervezetek véleményét kell kérni. A szabályzat felülvizsgálatának ügyrendi vitáját,
köztestületi módon közmeghallgatás, vagy meghívásos módszerrel nyissák újra. Javasolja a
33/2012 önkormányzati határozat visszavonását. A Végh-Terv Bt. munkája nem fog kárba
veszni. Kéri, hogy a határozati javaslatait vonja vissza a Polgármester Úr. Kiemelte, hogy
például Kecskéd honlapján bárki számára elérhető a rendezési terv. Bokodnak is ekként kell
eljárni.
Csonka László alpolgármester számára teljesen újak az információk. Szerinte ha nem
tartották be a jogszabályokat, tényleg ne fogadják el. Hátrány, hogy csúszik a folyamat. Nem
tudja van-e szerződés. Előny, hogy van lehetőség a pontosításra. A határozati javaslatban
nem szerepelt az összes érintett terület. Szerinte ezt ki kellene dolgozni.
Szöllősi Miklós polgármester 18: 30-kor szünetet rendelt el.
Az ülés 18:50-kor folytatódott.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a szünetben felkereste a Végh-Terv Bt.-t
telefonon. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szerződést már természetesen a
határidők miatt már aláírta. Ebben a szerződésben a Végh-Terv Bt. leírja a tervezés
folyamatát. Ehhez hozott határozatot a Képviselő-testület. Ez alapján fogja elkészíteni az
előzetes tájékoztató anyagot 35 példányban a Végh-Terv Bt., amit mindenkinek körbe kell
küldeni, 15 nap válaszadási lehetőség áll majd rendelkezésre. Beszerez minden
jogszabályban meghatározott véleményt közigazgatási, az érintett települési önkormányzati
és az érdek-képviseleti szervektől, valamint a társadalmi szervezetektől. Az eltérő
vélemények tisztázása is feladata. Ha nem lesz ellenvélemény, és minden véleményezési
dokumentációt beszerzett az állami főépítész végleges szakmai véleménye megkérése, és a
lakosság tájékoztatása következik. Mindezek ismeretében jöhet majd a Képviselő-testületi
jóváhagyás, határozathozatal, rendeletalkotás. Mind ezt tartalmazza a szerződés, csak úgy,
mint a feladatokra nyitva álló határidőket.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy az Étv. 9. § (2) bekezdése valóban előírja a 15
napos határidővel a településrendezési eszköz kidolgozása előtt meg kell határozni a
rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly
módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat,
észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. A jogszabály értelmében
településrendezési
eszköznek
minősül
a
településfejlesztési
koncepció,
a
településszerkezeti terv, és a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv. Ezek egyike
sem készült még, erre csak most fog sor kerülni, miután az egyeztetési eljárást lefolytatták.
De ahogy a jogszabály is írja előzetes információkat ki kell adni, amire reagálhatnak az
érintettek. Erről hozott döntést a Képviselő-testület. A további településrendezési eszközök
később kerülhetnek majd a Képviselő-testület elé elfogadás céljából.
Mód István képviselő szerint egyet beszélnek, az anyag elkészültéig még akár minden idei
Képviselő-testület ülésén szavazhatnak róla. De a tartalmának a helyi lakosok, tulajdonosok
vágyait is tartalmaznia kellene. Szerinte a folyamat elé mennének. A beadvánnyal semmi
baja, rendben van, hogy a tervező lássa a szándékot, de az legyen a megvalósíthatósághoz
közelálló.
Szöllősi Miklós polgármester hangsúlyozta, hogy csak így tudnak a törvénynek
megfelelően eljárni, és meg kell bízniuk a Végh-Terv Bt. több éves szakértelmében.
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Zsigmond Anikó jegyző felhívta a figyelmet, ha a lakosokat első körben a saját igényeikről
kérdezné meg az önkormányzat csak megnehezítené a munkát, ezáltal többkörös lenne a
lakosok felé az egyeztetési folyamat. Álláspontja szerint a határozatban korábban elfogadott
terv pontok tartalmazzák a lakosok igényeit, azok elődlegesen nem önkormányzati célokat
szolgálnak.
Csonka László alpolgármester van most építési szabályzatunk. Eddig nem módosítottuk.
Az elmúlt években felmerült igényeket gyűjtötték össze, ez alapján ültek le tárgyalni a
tervezővel. A már elfogadott határozatban is pont ilyen lakossági igények szerepelnek.
Vegyük hozzá a 10.-et. Majd megkapja a Képviselő-testület a szakhatósági véleményeket.
Akkor majd tud a testület dönteni róla. Szerinte módosítani kell a határozati javaslat
szövegén.
Tóth Zsolt képviselő szerint kiemelünk egy lehetőséget, ezért az eredeti határozati
javaslatot nem fogadta volna el. Ha a Végh-Terv Bt. visszaadja erre a lehetőséget, akkor
még a Képviselő-testület módosíthat rajta. Viszont meg kellene határozni a szempontokat.
Dorogi László képviselő kérdésként tette fel, hogy mikortól számít a 15 nap az egyeztetési
eljárásra.
Csonka László alpolgármester elmondta, hogy amíg nem készül el az egyeztető anyag,
befogadhat a Képviselő-testület új kérelmeket is.
Mód István képviselő javasolta, hogy vita nélkül bocsássa szavazásra a Polgármester Úr
az ügyrendi javaslatát, miszerint az 1. pontból álló határozati javaslatot egészítsék ki azzal,
hogy 2855 Bokod, Öreghegyi dűlő, a 2855 Bokod, Dohogó területein, különös tekintettel a
0195/1., 0195/2., 1272/2., 1213.. 1216. hrsz.-okra az állattartás és idegenforgalmi fejlesztési
lehetőségekre. Az előző felszólalásait sem vonja vissza.
Szöllősi Miklós polgármester teljes egészében visszavonta a határozati javaslatát, kéri a
Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2855 Bokod, Öreghegyi dűlő, a
2855 Bokod, Dohogó területein, különös tekintettel a 0195/1., 0195/2., 1272/2., 1213.. 1216.
hrsz.-okra az állattartás és idegenforgalmi fejlesztési lehetőségének településrendezési
vizsgálatára felkérje a VÉGH-TERV Építész Bt.-t, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2855 Bokod, Öreghegyi dűlő, a
2855 Bokod, Dohogó területein, különös tekintettel a 0195/1., 0195/2., 1272/2., 1213.. 1216.
hrsz.-okra az állattartás és idegenforgalmi fejlesztési lehetőségének településrendezési
vizsgálatára felkéri a VÉGH-TERV Építész Bt.-t (székhely: 9023 Győr, Buda u. 40.,
adószám: 22456801-3-08).
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
VIII.
Napirendi
pont
megtárgyalása:
Parancsnokság támogatási kérelme

Oroszlány

Önkormányzati

Tűzoltó-

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület ismeri a felkérést, kéri,
hogy támogassák a javaslatát.
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Dorogi László képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és
elfogadta a határozati javaslatot, javasolják, hogy a Képviselő-testület 50 e Ft-tal támogassa
a Tűzoltó- Parancsnokságot.
Szöllősi Miklós polgármester kérte a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk,
tegyék meg. Nem volt hozzászólás, ezért kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
2012. évi költségvetési tartalék terhére 50 000 Ft mértékű hozzájárulást nyújtson az
Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó- Parancsnokság részére, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési tartalék terhére
50 000 Ft mértékű hozzájárulást nyújt az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó- Parancsnokság
(székhely: 2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 66.) részére a tűzoltóság fejlesztéséhez.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
IX.

Napirendi pont: Egyebek

Szöllősi Miklós polgármester ismertette a kiküldött anyagban szereplő határozati
javaslatát, miszerint kérte a Bizottságot, hogy javasolja Bokod Község Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy az önkormányzat ingó és ingatlan vagyontárgyait a 2012. évtől
saját könyveiben vezesse tovább. Az önkormányzat vagyontárgyait ne adja át az egyes
önkormányzati költségvetési szervek részére, azok elkülönített könyveiben vagyontárgyak ne
jelennek meg. Kérte a Képviselő-testületet, hogy vitassák meg.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és
elfogadta a határozati javaslatot, javasolják, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat
vagyontárgyait ne adja át az egyes önkormányzati költségvetési szervek részére.
Szöllősi Miklós polgármester, kérte a testületet, hogy aki támogatja határozati javaslatát,
szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat ingó és ingatlan
vagyontárgyait a 2012. évtől saját könyveiben vezeti tovább. Az önkormányzat
vagyontárgyait nem adja át az egyes önkormányzati költségvetési szervek részére, azok
elkülönített könyveiben vagyontárgyak nem jelennek meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a testület támogatását, majd a kérte, hogy a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát ismét módosítsa a Képviselő-testület. Javasolta, hogy
az alapító okirat 10. és 11. pontjából kerüljön törlésre a „köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. XXIII. törvényben” szövegrész, helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben” szöveg lépjen. Továbbá javasolta, hogy az alapító okirat 13. pontját az
alábbiakkal egészüljön ki: „13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A
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Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.” Elmondta, hogy a vonatkozó
jogszabályok módosultak, ezért kéri a határozati javaslatának támogatását.
Zsigmond
Anikó
jegyző
elmondta,
hogy
előreláthatóan június
hónapban
jogszabályváltozás miatt, és esetlegesen a szakfeladatok miatt is újra módosítani kell majd
az alapító okiratot, de az önkormányzat törzskönyve már legalább rendben van.
Szöllősi Miklós polgármester, kérte a testületet, hogy aki egyetért a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításával, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50/2012 (IV.26.) önkormányzati
határozata:
1.) Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló (a
továbbiakban: Áht.) 7. §-ában foglaltakat figyelembe véve Bokod Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 46/2009.(V.27.) számú határozatával jóváhagyott Polgármesteri Hivatal
Bokod (2855 Bokod Hősök tere 6.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a) A 10. és 11. pontból törlésre kerül a „köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. XXIII.
törvényben” szövegrész, helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben” szöveg lép.
b) A 13. pont az alábbiakkal egészül ki:
„13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez.”
2.) Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal
Bokod alapító okiratának módosító okiratát a melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester kérte, hogy tegyék meg további javaslataikat, felvetéseiket az
egyebek napirendhez.
Mód István képviselő felvetette, hogy mi lenne, ha az éjszaka bizonyos szakaszában nem
lenne közvilágítás. Ezzel lehetne spórolni, például néhány útkereszteződésben a lámpa ne
égjen. Kéri, hogy keressék a lehetőségeket. Majd kérdésként tette fel, hogy hol áll az
elképzelés a vállalkozások támogatására.
Szöllősi Miklós polgármester válaszként elmondta, hogy a több napos áramkimaradás
esetében is számláz az E-on, ezért valóban megoldást jelenthetne a takarékos közvilágítás.
Már más településeken is előkészítik a lehetőségeket.
Zsigmond Anikó jegyző a vállalkozások támogatásával kapcsolatos válaszként elmondta,
hogy úgy tervezte május – június hónapokban a munkaértekezleteken közösen kialakítanák
az elképzeléseket, amiből szeptemberi testületi ülésre lehetne rendeletet alkotni, amelynek
előírásait 2013. január 1. napjától alkalmaznák.
Mód István képviselő a választ elfogadta. Kiemelte, hogy szerinte akadályba fog ütközni a
víziközmű megvalósítása Oroszlányban. Ennek oka, hogy az egyes átadók nagyobb
távolságra vannak a jogszabályban meghatározott maximumhoz képest. Javasolja, hogy a
másik oldalt, az ÉDV Zrt.-t keress meg a Polgármester Úr. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
Erőmű a szolgáltatást meg fogja majd szűntetni, a Képviselő-testület (önkormányzat)
feladata, hogy a problémát nagy gonddal kezelje, keresse a lehetőségeket. Tudomása van
arról, hogy 0 Ft-ért kapta meg az Erőmű a lakótelepi rendszert. Ilyen értéken akár az
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önkormányzat is átveheti. Önkormányzat is megpróbálhatná a szolgáltatás lehetőségét
megteremteni.
Szöllősi Miklós polgármester válaszként elmondta, hogy természetesen próbál
egyeztetéseket folytatni az ÉDV Zrt.-vel, és keresik a lehetőségeket a lakótelepi fűtés
problémájára megoldására. Elmondta, hogy a Bokodi Szolgáltató Kft. beszámolóját a
Képviselő-testület rendkívüli ülésen fogja tárgyalni, mert a számszaki rész nem készült el
időre.
A Képviselő-testület ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 20 órakor ért véget.
kmf.
Szöllősi Miklós
polgármester

Zsigmond Anikó
jegyző

