JEGYZŐKÖNYV
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2012. szeptember 13. napján 18:30 kezdettel a Községházán
megtartott munkaterv szerinti üléséről
Készült: Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testület 2012. szeptember 13-án
(csütörtök) 18:30 kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak:

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

Távollévő képviselő bejelentésselMeghívottak: 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, javasolta, hogy a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatának megfelelően vegyék fel 9. napirendként a
Bokodi - Erőmű Labdarúgó Egyesület támogatási kérelmét. Kérte, hogy aki a javasolt
módosítással elfogadja a napirendi pontokat, 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 két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. Javaslat a szennyvíztisztítási díj emelésére
3. Tájékoztató Bokod Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első féléves
gazdálkodásáról
4. Tájékoztatás a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás munkájáról és
Szándéknyilatkozat a Móra Ferenc Általános Iskola 2013. január 1. napjától történő
működtetéséről
5. Tájékoztatás a
gazdálkodásáról

Szociális

Alapszolgáltatási

Társulás

2012.

első

félévi

6. Helyi rendelet módosítása
7. A Bokod, Fő utcai buszöböl megvilágítása
8. Pályázati lehetőség
9. Bokodi - Erőmű Labdarúgó Egyesület támogatási kérelme
10. Egyebek
I.
Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
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Szöllősi Miklós polgármester a falunapi tájékoztató szeretné kiegészíteni. Elmondta, hogy
-107 000 Ft-tal zárult a rendezvény egyenlege. Kiemelte, hogy nagy mértékű volt a
Zsitvabesenyői vendégek fogadásából adódó kiadás. Tudja, hogy rövidre sikerült a
beszámoló, de kéri a hozzászólásokat, kérdéseket.
Mód István képviselő megérezte, a Polgármester Úr a gondolatát. Kevés a beszámoló
tartalma. Pl. augusztusban tájékoztató volt a kormányhivatalban az oktatás jövőjéről. A
környékbeli önkormányzatok, és egyéb az Interneten elérhető előterjesztésekből látszik,
hogy a Polgármesterek részletesen beszámolnak arról, hogy mikor hol jártak. Nem kell
megvitatni, de a tájékoztatás fontos, szeretne többet tudni. Nem a találkozások száma,
hanem az írott anyag számít. A falunapról nem kaptak részletes beszámolót. Ha túllépték a
költségvetést, előirányzat módosítás szükséges. Kevés az információ pl. a Vizittársulaton
keresztül végzett munkákról. A beszámolót túl rövidnek tartja.
Vas Etel képviselő a polgár védelmi riasztó rendszerrel kapcsolatosan hiány érzete van,
nem tudja milyen teendője van, mikor lehet hozzáférni. Erről kellene tájékoztatást kapni.
Dorogi László képviselő volt egy katasztrófavédelmi terve az önkormányzatnak. Most nem
tudni van-e feladata az önkormányzatnak, és a rajnak, nem tudja rendelkezésre áll-e a
szükséges eszköz, pl. ruha, cipő. A besorozottak csak annyit tudnak, hogy hívás esetén
rendelkezésre kell állni. De nem tudják azt, hogy milyen módon értesülnek majd erről.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta a kérdésekre válaszként, hogy a Vizitársulattal
kapcsolatban csak azt tudja mondani, hogy a közmunkások dolgoznak, az érintetteket
mindig értesítik, jól haladnak a munkák. A falunapot illetően rosszul fejezte ki magát, nem a
költségvetést lépte túl, hanem a falunapi bevételeket ennyivel haladta meg a kiadás, a
költségvetési tervbe beállított 500 E Ft-ba ez bőven belefér. A katasztrófavédelem kapcsán
elmondta, hogy most ott tart a folyamata, hogy megyei riasztási rendszert kellene kialakítani.
Az ellenőrzést végzők csak annyit mondtak, hogy a riasztó megszólalása esetén a lakosok
tudtára hozzák, akik ekkor majd szájról szájra adják az információt. Emellett van egy
hangszóró, amit betesz a kocsijába és járja a falut. elmondta, hogy ellenőrzést végzők
részére kérdésként tett még fel, hogy nem kellene gyakorolni. De azt mondták ezt nem az
önkormányzat irányítja.
Mód István képviselő elmondta, hogy létezik már az új törvény, de végrehajtás és
intézkedési terv nélkül. A helyi parancsnok a Polgármester Úr. A rendszer elemei nem
ismerik a feladatait. A riasztó a hidegháborúból itt maradt mementó. Most az itt maradtak újra
felélesztik a polgár védelmet. Már nincs jelentősége. Mert a környezeti károk ellen ez nem
segít. A hadászati események ellen már nem alkalmazható, nem lekövethető a rendszer.
Sajátságos véleménye van a rendszerről. Az a szakma kultúra, ami Bokodon
meghonosodott, szerencsés, mert itt számíthatunk a segítségre. Polgári védelmi napot kell
tartani, ezt közmunkával kell eltölteni, mert az utcaseprés megfelel a csata utáni
elhárításnak.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta még, hogy a községbe szakember jön majd, aki
megvizsgálja, hogy a fa gyökerek veszélyeztetik-e az árkot.
Tóth Zsolt úgy emlékszik, hogy megjelent a végrehajtási rendelet. Tényleg a Polgármester a
helyi fő szerv. Bevezetette a jogszabály a katasztrófavédelmi referens fogalmát. Még nem
ismerjük a személyét. De a bokodi fő problémákat ismerjük. Nem kellene rájuk várni. El
kellene gondolkodni, hogy miből adódnak a problémák, min kellene változtatni, erről kellene
majd tájékoztatni a lakosságot. Ha jönnek ellenőrizni, akkor mondja meg Polgármester Úr,
hogy mit kellene csinálni, ha előfordulnak a bajok. Nehogy késő legyen. Ha már a kijelölt
személyek is értetlenül állnak a feladat előtt, akkor legalább őket kellene tájékoztatni.
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Szöllősi Miklós polgármester nyitott kapukat dönget, már emiatt folynak a munkák,
referens nem kell, mert más kategóriában van az önkormányzat besorolva. Még a
Polgármesteri Hivatalt érintő vízelvezetés vár megoldásra, ez is meg lesz. Ha jön az ellenőr,
meg fogja kérdezni lehet a megoldás, és megpróbál információt szerezni a témáról.
Vas Etel képviselő arra gondolt igazán, hogy mint ahogy a hó helyzetben meg volt a terv az
elhelyezésre, ezeket a feladatokat kellene tisztázni, hogy mi lesz a teendő.
Mód István képviselő megérti mindenkinek a kérését. Az adott pillanat határozza meg a
cselekvés útját. Legtöbbször a természetes intelligencia, és a másikért való aggódás, az
ösztönös vagyon védelem határozza meg a helyzetet, nem a terv, a tanítás. Olyan talajon
élesztik újjá a szakterületet, ami nem korszerű, a 2000-es éveknek megfelelőnek kellene
lennie.
Dorogi László képviselő sajnos olyan személyek is vannak ezekben a csapatokban, akiket
nem lehet elérni. De majd az adott helyzet adja a feladatot. Kérdésként tette fel, hogy ki
koordinálja a 3 fő közmunkást.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy minden másnap jönnek a Vizittársulattól, itt
írják be nálunk a műszakjukat ő maga és a falugondnok is ellenőrzi őket. Megköszönte a
hozzászólásokat, és kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót,
szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2/2012 (IX.13.) 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
II.

Napirendi pont: Javaslat a szennyvíztisztítási díj emelésére

Szöllősi Miklós polgármester visszavonta a 2. határozati javaslatot, az elsőt azonban
továbbra is fenntartja, mert valamit tenni kell a Bokodi Szolgáltató Kft. anyagi helyzetének
javításáért. Kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel kérdéseiket.
Mód István a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese, a bizottsági ülést
levezető elnök elmondta, hogy korábban kitűzött dátum volt ez az őszi ülésre, mivel látható
volt, hogy az alkalmazott díj nem fedezi a működést. És gondolkodni kell, hogy jó státusszal
érjék el a víziközmű átadást. Alapvető problémát abban látja, hogy ad hoc jellegű a
karbantartási számla. A Bokodi Szolgáltató Kft.-nek nincs üzlet politikája, gazdasági
módszertani utasításokat sem adott, erre a Kft.-nek és nincs karbantartási terve, ez
alapvetően gátolja a tervszerű gazdálkodást. A pillanatnyi helyzet elviselhetőbbnek tűnik. De
az átadást konszolidáltan kell megtenni, különben az önkormányzatnak mélyen a zsebébe
kell nyúlni. Sajnálja hogy az ügyvezető nem volt jelen az ülésen, feladata, hogy képviselje a
Kft.-t. Nem érti miért van ekkora kintlévősége a Kft.-nek, annak ellenére, hogy behajtó céggel
dolgoztatnak. A Kft. üzleti terv nélkül vágott neki az évnek. Ha nincs pénzügyi politikája,
hogyan készít mérleget. Lehet készíteni, csak nem szabályos. Ennek ellenére meg kell
történnie az árképzés érték arányos emelésének. A cég költségeit érvényesíteni kell a
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fogyasztók felé. A javaslat szerint 36 %-kal történne meg az áremelés, ezzel 355 Ft-ra
emelkedne az ár m3-ként. Az árszint beállás 76 %-os emelés alapján lenne, ekként
alakulnak a környékbeli települések árai is. Ha ezen az áron szolgáltatnánk, nem tudnánk
annak a megfelelő minőséget nyújtani. A jogszabályoknak továbbra sem felelnénk meg. Az
elhangzottaknak megfelelően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és javasolja Bokod
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a vissza nem vont határozati javaslat 2.
pontja kerüljön az első helyre annak hangsúlyossága miatt. A bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy kéjei a Magyar Energia Hivatalt, hogy a Bokodi Szolgáltató Kft.
által alkalmazott szennyvízelvezetés és -tisztítás hatósági díját a jelenleg alkalmazott
árakhoz képest 36 %-kal növelje meg. Felhívja a figyelmet, hogy ez nem jelent még
áremelést, a Magyar Energia Hivatal felé javaslatot tesznek most. Előterjesztő visszavonta a
másik határozati javaslatot a bizottsági ülésen, ezért erről már nem kellett szavazniuk.
Szöllősi Miklós polgármester a fogyasztó szempontjából talán nem releváns a szolgáltatás
minősége, a fogyasztóknak az a lényeg, hogy a szennyvíz elfolyjon.
Csonka László alpolgármester részt vett a bizottság ülésen, és az írott anyaghoz képest
sokkal kedvezőbb képet kaptak a Kft. pénzügyi helyzetéről. Kriskó Andrásné könyvelő jó
híreket hozott a bizottságnak. Bár ettől a helyzet még nem jó. Díjat nem szívesen emel
senki, de sajnos kénytelenek erre javaslatot tenni. Neki furcsa, hogy miért változott meg a
lakossági és a vállalkozások szennyvíz mennyisége. Eddig 40- 60-volt az arány. Erre
továbbra is várja a választ. Támogatja a határozati javaslatot. A Kft. ügyvezetővel kellene
találkozni, és tájékoztatást kapni a kérdéseikre. Az ügyvezető jól ellátja a gyakorlati
feladatokat, a pénzügyi része talán nem annyira megy neki, erre kellene megoldást találni.
Mód István képviselő kiemelte, hogy kb. 12-15 millió Ft árbevételre számíthat a Kft. A bér
jellegű költségek ebből 4 millió Ft-ot tesznek ki, míg az önkormányzatnak 3 millió Ft-ot fizet.
A Kft. az áramért kb. 6 millió Ft-ot fizet az Erőműnek évente. És akkor a többi üzemeltetési
költség még nincs is számba véve. A Bizottság ülését követően tartott megbeszélésen
hallottak szerint, jelentős lépésekre kell számítani. Probléma: a vagyon az önkormányzaté, a
felújítások azonban a Kft.-ben könyvelődnek. A változások miatt ezeket a lépéseket meg kell
tenni, kell csinálni mihamarabb egy operatív tervet: „Bokod Község szennyvíz ellátása 2013.
májusától” címmel, amiben összefoglalják, hogy 2013. május határidő után miként kívánja a
szennyvíztisztítást megoldani az önkormányzat. ezen túlmenően gondolni kell a Kft.
szerepére a község életében a telep üzemeltetésének átadását követően. Az ÉDV Zrt.
Képviselői rendelkezésre állnak. Komoly dologról van szó. Ő maga is támogatja a bizottság
javaslatát.
Szöllősi Miklós polgármester feljegyezte magának a találkozót az ügyvezetővel. Fontos,
hogy mindenki első kézből kapja meg az információkat.
Csonka László alpolgármester hangsúlyozta, hogy az ÉDV. Zrt. képviselői elmondták mi a
folyamat. Eszerint elő kell készíteni a folyamatot. Meg kell kérdezni a hatóságokat, mit
tudunk tenni, ne legyen az önkormányzatnak hátránya. Nem kell várni semmire. Meg kell
kezdeni a szervezést.
Mód István képviselő kiemelte, hogy már tudják, hogy mit kell csinálni, konszolidálni kell a
Kft. működését. Legkésőbb novemberre a jegyzőtől várnak egy jogszabályi gyűjteményt a
feladatokról és a lehetőségekről.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki fontosnak tartja, hogy a szolgáltató költségeit és ráfordításait a díjaknak
fedezniük kell, és kérjék a Magyar Energia Hivatalt, hogy a Bokodi Szolgáltató Kft. által
alkalmazott szennyvízelvezetés és -tisztítás hatósági díját a jelenleg alkalmazott árakhoz
képest 36 %-kal növelje meg , szavazzon igennel.
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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 79/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
1.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja, hogy a
szolgáltató költségeit és ráfordításait a díjaknak fedezniük kell.
2.) Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Magyar Energia Hivatalt,
hogy a Bokodi Szolgáltató Kft. (2855 Hősök tere 6. adószám: 11848798-2-11, Cgj: 11-09007178, bankszámlaszáma: 63300116-15101310) által alkalmazott szennyvízelvezetés és tisztítás hatósági díját a jelenleg alkalmazott árakhoz képest 36 %-kal növelje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
III. Napirendi pont: Tájékoztató Bokod Község
költségvetésének első féléves gazdálkodásáról

Önkormányzat

2012.

évi

Szöllősi Miklós polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel
kérdéseiket.
Mód István a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese, a bizottsági ülést
levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
2012. évi költségvetésének első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, az írásos anyag
ás a szóbeli kiegészítések alapján. A Bizottság ülésén elhangzott, hogy a bevételek
teljesülése jó képet mutat, a táblák jól áttekinthetőek.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 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 80/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
267 2070 000 Ft pénzforgalmi bevétellel,
240 540 000 Ft pénzforgalmi kiadással
fogadja el, az 1., 2., 3., 4. számú mellékleteknek megfelelően.
Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
IV. Napirendi pont: Tájékoztatás a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás
munkájáról és Szándéknyilatkozat a Móra Ferenc Általános Iskola 2013. január 1.
napjától történő működtetéséről
Szöllősi Miklós polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel
kérdéseiket.
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Mód István képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese, a bizottsági
ülést levezető elnök elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Társulás
munkájáról szóló tájékoztatást és a szándéknyilatkozatot is. Az ülést megelőzően szóba
került a társulási ülésen, hogy a tagok tettek-e szándék nyilatkozatot. Elmondták a
Polgármesterek, hogy nem értik a kérdést, még nem döntöttek. Előbb látni kell a
költségvetési számokat. Kiemelte, hogy elmondta a Társulási ülésen, hogy emocionális
döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek szeptemberben. A végleges döntést csak
októberben kell meghozni.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki elfogadja a Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási
és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás munkájáról szóló tájékoztatót, 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 81/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend
Községi Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás
munkájáról szóló tájékoztatót
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyet ért azzal, hogy
bízzák meg Szöllősi Miklós polgármestert és Zsigmond Anikó jegyzőt, hogy Bokod Község
Önkormányzat képviseletében nyilatkozatot tegyen, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését
képes vállalni, 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 82/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szöllősi Miklós polgármestert és
Zsigmond Anikó jegyzőt, hogy Bokod Község Önkormányzat képviseletében nyilatkozatot
tegyen, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az
illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester, Zsigmond Anikó jegyző
V. Napirendi pont: Tájékoztatás a Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. első
félévi gazdálkodásáról
Szöllősi Miklós polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel
kérdéseiket.
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Mód István képviselő elmondta továbbá, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta
és elfogadásra javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének. A Bizottsági
ülésen elhangzott, hogy az ellátottak növekedését célzó lépések nem valósultak, meg ugyan
akkor ehhez személyzetet is kellene emelni, ezért zsákutcába értek. Felhívja a figyelmet,
hogy e szakterületet ellenőrzés alatt van, még érdekes dolgokkal találkozhatnak.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. első félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, 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 83/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Szociális
Alapszolgáltatási Társulás 2012. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester
VI.

Napirendi pont: Helyi rendelet módosítása

Szöllősi Miklós polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel
kérdéseiket.
Mód István képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
rendeletek módosításokat. Stilisztikai változások történnek. A Bizottság elfogadásra javasolja
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a rendeletek módosítását.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a közkifolyók vízhasználatáról szóló 7/2004.(IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításával, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi rendeletet alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(IX.14) önkormányzati
rendelete a közkifolyók vízhasználatáról szóló 7/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért az
önkormányzati vagyonról szóló 18/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításával,
szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 100 százaléka az alábbi rendeletet alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő testületének 25/2012.(IX.14.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati vagyonról szóló 18/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
VII.

Napirendi pont: A Bokod, Fő utcai buszöböl megvilágítása

Szöllősi Miklós polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel
kérdéseiket.
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Mód István képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta és
támogatja a határozati javaslatot. Külön kiemelné, hogy gondolkodni kell annak a
lehetőségén, hogy a Fő utcai pályázatból megvalósított sétány kapcsán kerüljön kiépítésre a
buszöböl megvilágítása. Javasolja várjanak még.
Szöllősi Miklós polgármester jó a javaslat figyelembe fogják venni. Megköszönte a
hozzászólásokat, és kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a 2013. évi
költségvetés tervezésekor keressenek fedezetet a Bokod, Fő utcai buszöböl
megvilágításának kivitelezésére, 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 84/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés tervezésekor
fedezetet kíván keresni a Bokod, Fő utcai buszöböl megvilágításának kivitelezésére.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
VIII.

Napirendi pont: Pályázati lehetőség

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a presbiter összeült, és tárgyalt a pályázati
lehetőségről. A pályázat író ismertette velük a részleteket. Az ülésen kiderült, hogy jobb
lenne nekik, ha az alapítvány pályázhatna, mert az egyház közösség tudna másra pályázni.
Emiatt felkérték az alapítványt, hogy hozzák meg a döntést. De elmondták, hogy amit a
részükre javasolni fognak, az hogy igen pályázzanak.
Dorogi László képviselő közbeszerzési határt tette fel kérdésként.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy nem tudja, hogy a két értékhatár közül ez a
nemzeti vagy az uniósnak minősül, inkább utána néz.
Mód István képviselő kiemelte, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem fogadta el az
eredeti javaslatot. A projekt lényege találkozik a terveikkel, szándékaikkal. Meg kell találni a
megoldást. Forgatókönyvet kell készíteni. Szerinte az alapítvány nem alkalmas a
lebonyolításra. Az önkormányzatnak kell gondoskodnia arról, hogy a technikai lépéseket le
vezényelje. Fontos, hogy az átadott pénzeszközök maradéktalanul térüljenek meg az
önkormányzatnak. Az ott lakókat, vagy az őket képviselő Képviselő-testületet meg kell
hallgatni, hogy mit tervezzen a tervező. Sajnálja, hogy nem jött el a tervező. Nevezzék a
projektet a Fő utca páros számú oldalának. És meg kell találni a lehetőséget, hogy az
evangélikus templom a másik oldalhoz is próbáljon csatlakozni. Az árajánlatot elfogadhatják,
de meg kell keresni a megoldást, hogy a tervező díját az alapítványra terheljék. A pályázati
résznek gyorsnak és határozottnak kell lennie, tavasszal kell indulnia, kell egy gördülő
munka tervezetet. Szakértőt és támogatást kell nyújtani az alapítvány részére.
Szöllősi Miklós polgármester sok mindennel egyet ért. De nem mindennel. A Fő utca
lakosait szerinte nem kell megkérdezni, mert nem lát rá idő.
Csonka László alpolgármester ha támogatni kell az alapítványt lehet, hogy nem egyszerre
kell átadni, csak részleteiben. Ne kelljen még egyszer ülést tartani emiatt. Javasolja, hogy a
támogatás úgy kerüljön átadásra az alapítvány részére, ha kérik, hogy csak nyert pályázat
esetén kell a tervező díjat visszafizetniük. Egyáltalán kérdés, hogy elszámolható-e a
pályázatban a tervező díja.
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Dorogi László képviselő kérdésként tette fel, hogy van-e futó projekt a Fő utcára.
Szöllősi Miklós polgármester válaszként elmondta, hogy nincs másik pályázat, és a
tervező díja elszámolható a pályázatban.
Mód István képviselő javasolta, hogy a Képviselő-testület döntse ezek miatta csak annyi
legyen, hogy kérje fel az alapítványt, hogy a projekt megvalósításában működjön közre.
Szöllősi Miklós polgármester visszavonta az eredeti határozati javaslatát, és megköszönte
a hozzászólásokat. Kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Bokod
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel az alapítványt, hogy a projekt
megvalósításában működjön közre, 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 85/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Bokodi Evangélikus
Gyülekezetért Alapítványt (székhely: 2855 Bokod, Fő u.25., adószám: 18606216-1-11), hogy
a „Bokod, Fő út, sétány kialakítása” projekt megvalósításában működjön közre.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Határidő: folyamatos
IX.

Napirendi pont: Bokodi - Erőmű Labdarúgó Egyesület támogatási kérelme

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntése
miatt került ma napirendre az egyesület támogatási kérelme. A kérelem szerint 822 E Ft
támogatást kér Labdarugó Egyesület. Ennek finanszírozását a képviselők tiszteletdíjának a
terhére lehetne megoldani. Kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat, tegyék fel
kérdéseiket.
Mód István képviselő elmondta, hogy részletezést kapott a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság. A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja Bokod Község Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy bízza meg Zsigmond Anikó jegyzőt, hogy Dorogi László
képviselő tiszteletdíjáról való lemondása miatt 274 000 Ft, Szöllősi Péter képviselő
tiszteletdíjáról való lemondása miatt 548 000 Ft, összességében a költségvetésben személyi
juttatás tiszteletdíj jogcímen nyilvántartott előirányzat csökkenés terhére 648 000 Ft-ot, a
munkaadó terhelő járulékok előirányzat csökkenés terhére 174 000 Ft-ot, a 2012. évi
költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatára
csoportosítson át. Elmondta, hogy a megkeresés célját érti, a szándékot nemesnek tartja, de
a saját véleménye a nem régiben szerzett személyes tapasztalata miatt negatív, ezért
tartózkodni fog.
Csonka László alpolgármester elmondta, hogy a Labdarugó Egyesület nyert pénzt, aminek
van önrésze, ehhez is jól jön az önkormányzati többlettámogatás.
Dorogi László képviselő azon a bizonyos eseményen történtektől elzárkózik. A három kis
csapatot támogatják, emiatt hozta meg a döntést. Érintettséget jelentett be a támogatási
kérelem kapcsán, ezért tartózkodni fog a szavazástól.
Szöllősi Péter képviselő szintén érintettséget jelentett be a támogatási kérelem kapcsán,
ezért tartózkodni fog a szavazástól.
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Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy bízzák meg Zsigmond Anikó jegyzőt, hogy Dorogi
László képviselő tiszteletdíjáról való lemondása miatt 274 000 Ft, Szöllősi Péter képviselő
tiszteletdíjáról való lemondása miatt 548 000 Ft, összességében a költségvetésben személyi
juttatás tiszteletdíj jogcímen nyilvántartott előirányzat csökkenés terhére 648 000 Ft-ot, a
munkaadó terhelő járulékok előirányzat csökkenés terhére 174 000 Ft-ot, a 2012. évi
költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatára
csoportosítson át, 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 86/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Zsigmond Anikó jegyzőt,
hogy Dorogi László képviselő tiszteletdíjáról való lemondása miatt 274 000 Ft, Szöllősi Péter
képviselő tiszteletdíjáról való lemondása miatt 548 000 Ft, összességében a költségvetésben
személyi juttatás tiszteletdíj jogcímen nyilvántartott előirányzat csökkenés terhére 648 000
Ft-ot, a munkaadó terhelő járulékok előirányzat csökkenés terhére 174 000 Ft-ot, a 2012. évi
költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatára
csoportosítson át.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Zsigmond Anikó jegyző
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás terhére 822 000 Ft mértékű vissza nem térítendő működési célú támogatást
nyújtson a Bokodi - Erőmű Labdarúgó Egyesület részére, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodással, a jelenlevő
és megválasztott képviselők 57 százaléka az alábbi határozatot hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2012 (IX.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés társadalom-,
szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás terhére 822 000 Ft mértékű vissza nem
térítendő működési célú támogatást nyújt a Bokodi - Erőmű Labdarúgó Egyesület (székhely:
2855 Bokod, Hősök tere 6.) részére.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
X.

Napirendi pont: Egyebek

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a képviselőkkel folytatott személyes
egyeztetés után kialakult az új külsős bizottsági tag személye. A kialakított konszenzus
alapján Kis Csaba személye.
Mód István képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az OSZRT. levélben megkereste a
Polgármestert, hogy indítsák el a tárgyalásokat az erőművel. A jelenlegi erőmű telepén
készül el a vélhetően a biomassza alapú energiatermelő egység. Felhívja Polgármester Úr
figyelmét, hogy fontos és sürgős lépéseket kell megtenni, mert az OSZRT. nem szeretne az
események részese lenni. Az oroszlányi önkormányzat által tárgyalt szakértői anyagokban a
bokodi szolgáltatási hely megemlítésre kerül, de csak olymértékben, hogy az átlaghoz
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képest 30 %-os energetikai pluszt kell szolgáltatni a rendszer elavultsága miatt. Komoly
nehézséget okoz nekik a nyereségképzés, de az alkalmazott árban lévő alapdíj léte azt
mutatja, hogy erre fordítaniuk kellett volna. Az el elmúlt évtizedben nem volt karbantartás,
csak a melegvíz szolgáltatás keringetését oldották meg. De az OSZRT. nem kíván
foglalkozni a területtel, de a jogait érvényesíteni kívánja, mint illetékes szolgáltató. Nekünk
kell felvenni a kapcsolatot az érintett felekkel. Ki kell dolgozni 2014-től esedékes problémák
megoldását. Szeretné, ha napirendre vennék a témát. Előterjesztést vár.
Szöllősi Miklós polgármester nem tudja, hogy az OSZRT. mennyire számít ránk, mennyire
lehet őket ebből kihagyni. Nem tudja, ki fogja finanszírozni az átépítést, és hogy lesz-e köze
az OSZRT.-hez
Mód István képviselő az OSZRT. kötelezettségének ellátásra építi meg az MVH a
fűtőművet. Nekünk az erőművel kellene leülni tárgyalni, de az OSZRT.-t is meg kell hívni. Az
önkormányzat politikailag felelős. A tulajdonosa a rendszernek az OSZRT. Nekünk kell elől
járnunk az ügyben. Most hivatalosan kell kezdeményeznünk a tárgyalásokat, amiről
emlékeztető készül. Sürgős és fontos lépéseket kell megtenni.
Szöllősi Miklós polgármester ígéretet tett arra, hogy a jövő héten el kezdik a tárgyalásokat.
A Képviselő-testület ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 20 óra 25 perckor
órakor ért véget.

kmf.
Szöllősi Miklós
polgármester

Zsigmond Anikó
jegyző

