JEGYZŐKÖNYV
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2012. november 29. napján 18 óra 25 perckor Községházán
megtartott munkaterv szerinti üléséről
Készült: Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testület 2012. november 29. napján
(csütörtök) 18 óra 25 perckor kezdődő 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: Horváth Csabáné ÁMK Igazgató Asszony
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, kérte, hogy a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 16/2002.
(XII.13) számú önkormányzati rendelet módosítása kerüljön be 7. napirendként. Kéri, hogy
aki elfogadja a javaslatát a napirendre vonatkozóan, 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. A Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. I-III. negyedévi költségvetési
beszámolója
3. Bokod Községi Önkormányzat 2012. háromnegyed éves pénzügyi beszámolójának
megtárgyalása
4. Bokod Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
5. Bokod Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása
6. Kömlőd Község Önkormányzatának megkeresése
7. A
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásokról szóló 16/2002. (XII.13) számú önkormányzati rendelet
módosítása
8. Egyebek
Zárt ülés:
9. A Bokodi Szolgáltató Kft. ügyvezetői megbízatásának ellátása
Előadó: Szöllősi Miklós polgármester
I.
Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Szöllősi Miklós polgármester az előterjesztés 3. számú ponthoz kapcsolódóan elmondta,
hogy egy nyugalmazott rendőr ezredes úr elfogadhatónak tartja a kazán tekintetében a
vállalkozó cseréjét. A 9. pont kapcsán megkérte Horváth Csabáné ÁMK igazgató asszonyt
mondja el a tájékoztatóját.
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Horváth Csabáné ÁMK igazgató asszony elmondta, hogy az iskola átadása felgyorsult.
Október elején Farkasné Bíró Mónika, amikor beadta a pályázatát megkereste őt, hogy
szeretné, ha a munkatársa lenne. Majd úgy látta, hogy helye van a tankerületben,
megtisztelő felkérésnek találja. Igyekezik szakmai tudásával helyt állni. Amikor vállalta az
ÁMK igazgatói feladatokat, azt is vállalta, hogy akár 2013 aug. 31. lesz csak igazgató. De
most kéri a Képviselő-testület támogatását, hogy csak 2012. dec. 31.-ig lássa el ezt a
feladatot. Farkasné Bíró Mónika az OTKT ülésen elmondta, hogy szeretne vele dolgozni, de
egyelőre nincs státusz. A tankerületen belül már meglévő státuszokból akarják felállítani az
új szervezetet. 1982 óta dolgozik az intézményben. Érzelmileg oly mértékben kötődik az
iskolához, hogy ez most megviseli. Úgy érzi megérdemel annyit, hogy ne leépítéssel kelljen
elmennie, hanem most egy másik lehetőséget kihasználva közös megegyezéssel. A döntése
az, hogy szeretne elmenni, mivel ez olyan lehetőség, amit el tud vállalni, és meg tud felelni,
és reméli, hogy a település hasznára lesz majd ezáltal is. A beosztása ügyintézői lesz, de
legalább az intézményeket továbbra is hozzá kötik majd. A személyét illető probléma, hogy
van egy határozatlan kinevezése 4 órásként, és egy határozott idejű vezetői kinevezése.
Azonban ha a feladat szétválik, akkor bekerül a pedagógusokkal együtt státuszként, de nem
lesz feladata. Ezt a megoldást találta mindenki számára leginkább elfogadhatónak.
Csonka László alpolgármester kérdésként tette fel, hogy van-e megegyezés az
aprítógépet illetően, vagy rábíztuk Szárligetre. Köszöni az igazgató asszony tájékoztatását.
Mód István képviselő elmondta, hogy változatlanul közös üzemeltetésű az aprítógép, nem
érti, hol tart ez a folyamat. Holnap lesz a járda pályázat beadás határideje, szeretné tudni
hogy áll az ügy. Majd kérdésként tette fel, hogy mit ünnepelt a megye október 22-én. A 9.
pont szerint meghiúsulni látszik az oroszlányi szennyvíztisztítás jövője. Az ország 98 %-a
szennyvíz rendszerrel ellátott. A koncentrációt célozza meg a kormányzat, ami után számolni
lehet azzal, hogy a nem állami szikkasztók is állami kézbe kerülnek. Felelőtlennek látszik,
hogy az élet oldja meg az intézmény átszervezést. Az iskola vezetését 7 éve ellátó igazgató
nőnek az oktatásban nagy érdemei vannak. Elődje alatt kapta meg a szükséges
szocializációt. Elődje kritikus helyzetbe érkezett hozzánk. Kettőjük munkája meghozta az
eredményét. Terike ideje alatt a tantestület oklevelet kapott az önkormányzattól. Az
igazgatóasszony jövő képének örül.
Dorogi László képviselő az aprítógép kiválasztását ő is szeretné megismerni. Elmondta,
hogy Polgármester átvette az elkészült munkát a Tájháznál. Igazgató Asszonynak elmondta,
hogy sajnálja, hogy elmegy, mert egyben tartotta a tantestületet. Fél, hogy a koordináció
nem fog működni. Ezért kéri, hogy továbbra is figyelje, segítse az iskolánk Igazgató
Asszonyát. Sok sikert kíván örül, hogy így oldódott meg a kritikus helyzet.
Csonka László alpolgármester a Tájház kapcsán elmondta, hogy időpontot kell egyeztetni
és meg kell nézni a kivitelezést. Az aprítógépre kötött új szerződésben már benne van, hogy
ha nekünk nem kell, vagy nem tudjuk használni, akkor fizetni sem kell.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta a kérdésekre válaszként, hogy az aprítógép
Szárliget tulajdona, ezért ők választhatják ki. De megadtuk a feltételeinket, így például, hogy
önállóan működő aprítógépet tudunk csak használni, erre küldött a kiválasztáshoz ajánlatot
is. A kiválasztásnak nincs határideje, erre csak márciusban kerül majd sor. A sétány pályázat
kapcsán elmondta, hogy holnap lejár a benyújtási határidő, ez teljesítve lesz. Változott a
pályázati kiírás, ezért az EMVA falumegújítás keretében pályázik az alapítvány. Október 22én kitüntetéseket adtak át a Megyeházán, voltak fellépők is. Igazgató Asszonnyal
kapcsolatosan mindenkinek ugyanaz a véleménye.
Szöllősi Péter távozott az ülésről.
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Dorogi László képviselő kérdésként tette fel, hogy miért mondta Takács Károly, hogy
Bokod nem foglalkozott kellő időben a szennyvíz-szolgáltatással. hallotta, hogy ez hangzott
el az OTKT ülésen, de nem érti, mert az ő ajánlatukat úgy sem választhatjuk.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta ezt talán személyesen neki szánta Takács Károly
polgármester úr
Mód István elmondta, hogy az Oritel en rossz információk hangzottak el a szennyvíz
tisztítóról. Varjú Úr nem tudta, hogy a bokodi területen lévő Bokod tulajdonában álló telep
tisztítja a szennyvizet, és nem kerül be innen a fekália az Erzsébet érre, mert az a stégekről
kerül be. Erről tájékoztatni kell. Szeretnék a horgász épületek tisztítását is megoldani a
horgász egyesület részéről, ezzel foglalkozni kell.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II.
Napirendi pont: A Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. I-III. negyedévi
költségvetési beszámolója
Szöllősi Miklós polgármester a kérte a Képviselő-testületet tegyék fel kérdéseiket, tegyék
meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese elmondta, hogy
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára a Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Elmondta, hogy a Bizottsági ülésen elhangzott hogy
előre kell gondolkodni, hogy miként lehet a jogszabályoknak megfelelően, társulva Daddal
ellátni ezt a feladatot.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a Szociális Alapszolgáltatási Társulás 2012. háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
Szociális
Alapszolgáltatási Társulás 2012. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester
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III. Napirendi pont: Bokod Községi Önkormányzat 2012. háromnegyed éves pénzügyi
beszámolójának megtárgyalása
Szöllősi Miklós polgármester a kérte a Képviselő-testületet tegyék fel kérdéseiket, tegyék
meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese elmondta, hogy
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára az Önkormányzat 2012. háromnegyed éves pénzügyi
beszámolóját. A kérdésekre a válaszokat meg kapták, megtárgyalták. Mint képviselő is
elfogadásra javasolja.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki a Bokod Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bokod Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
395 750 000 Ft pénzforgalmi bevétellel,
341 486 000 Ft pénzforgalmi kiadással
fogadja el, az 1., 2., 3., 4., 5. számú mellékleteknek megfelelően.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
IV. Napirendi pont: Bokod
rendeletének módosítása

Községi

Önkormányzat

2012.

évi

költségvetési

Szöllősi Miklós polgármester a kérte a Képviselő-testületet tegyék fel kérdéseiket, tegyék
meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese elmondta, hogy
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testület az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja, szavazzon
igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja :
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testület 27/2012. (XI.30.) az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
módosításáról
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V.

Napirendi pont: Bokod Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy nagyon nehéz a bizonytalan helyzetben
tervet készíteni. A további átalakulások további bizonytalanságot szülnek. Kérte a Képviselőtestületet tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnök helyettese elmondta, hogy
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.
Dorogi László elmondta, hogy örül, hogy a gáz kazán csere tervbe van. A lakótelepi óvoda
felújításának lehetőségét is vizsgálni kell, például szociális lakások létrehozása is lehet egy
megoldás. kérdésként tette fel, hogy a csatorna csere a Dadi utcában nem történt meg. Az
iskola mosdó fontos, ezt már meg lehetett volna oldani, de meg lesz csinálva. Szeretné,
hogy 1. negyedévben megvalósuljon a térfigyelő kamera, mert sorozatos betörések vannak.
Urnafal létesítése kapcsán kérdezi, hogy a 4 millió Ft becsült érték, vagy történt egyeztetés
az ügyben.
Vas Etel a játszótér kapcsán kérdésként tette fel, hogy miért éppen ezt a területet választotta
a Képviselő-testület. A Malom utcában és a Sport utcában alig van gyerek, míg a lakótelepen
annál több gyerek születik. A régi óvoda mellett a lebetonozott részen lehetne bicikli utat
létrehozni.
Csonka László alpolgármester kiemelte, hogy folyamatosak a változások, ebből nehéz
koncepciót felállítani. Ha a kiadási oldalhoz hozzá adódnának a célok, akkor rájönnék, hogy
több tervünk van, mit forrásunk. A feladatok jók, sajnos nem fog minden beleférni. Nem látja
az iskolát szerepelni a koncepcióban. De úgy gondolja, hogy továbbra is költeni kell az
épületre, szerinte oda is kellene tervezni valamit. Javasolja, hogy különítsenek el ügyvédre
pénzt. Telekhatár rendezés kapcsán is legutóbb az ügyfél ügyvéddel jött. A konkrét számok
alapján majd vélhetően meg kell nyirbálni a költségvetést.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy ha tisztázódnak az iskola működtetés kérdései,
akkor a villamos hálózatot is rendbe kell tenni. Reméli, hogy időben lesznek számok.
Mód István képviselő elmondta, hogy örül annak, hogy nem volt átcsoportosításra javaslat,
mert a koncepció még nem végleges terv. Jelenleg helye van az ötletélésének. Vizsgálni kell
a lehetőségeket. De tudomásul kell venni, hogy az intézményeinket fenn kell tartani.
Különbséget kell tenni az önként vállalt és a kötelező feladataink között. Az
önkormányzatiság lényege a közösség képviselete, életének jobbá tétele. Erre nem tartja
szükségesnek az ügyvéd létét, közülük sokan eleve azt mondják, hogy nem szakterülete
nem tud segíteni. Nem szabad erőből fellépni a lakosokkal szemben. Szeretné, ha
kinyílnának a lakosok felé, és megfelelő lenne a kommunikáció. Szeretné, ha település élete
megjelenne a kábel hálózatban erre szerinte 1,5 millióra lenne szükség. Sokak számára ez
az egyetlen információ forrás.
Dorogi László bizottsági tag felhívta a figyelmet, hogy a koncepcióban még szerepel a
vizesblokk kialakítása, de az már készen van.
Mód István elnök helyettes elmondta, hogy a lakótelepi járda valóban felújításra szorul.
Szinte mindenkitől elhangzott, és egyetért pályázni kell. Ez nagyon fontos. A jövő évben is
takarékos költségvetésen kell dolgozni. A beruházások sose veszélyeztették a kötelező
feladatokat.
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Csonka László alpolgármester elmondta, hogy érdekes módon tárgyalt ezt a koncepciót a
testület. Csak próbáltuk kitalálni a jövőt. Reméli, hogy hasonlóak lesznek a számok, és akkor
több mindnet meg lehet valósítani.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki Bokod Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a
határozati javaslat mellékletének megfelelően elfogadja, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bokod Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját a határozat mellékletének megfelelően fogadja el.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester
VI.

Napirendi pont: Kömlőd Község Önkormányzatának megkeresése

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a keddi üléshez képest egy új információ
van. Miszerint Kömlőd pénteken ülésezik, a székhelyet akkor fogják megerősíteni. Kérte a
Képviselő-testületet tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Kömlőd
megkeresését megtárgyalásra javasolja Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
számára, egyúttal ajánlást tesz, hogy az eredeti elképzeléssel szemben a vonatkozó
jogszabályban előírt kötelező határidőre tűzzék ki az új közös hivatal megalakulásának
idejét, továbbá a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára, hogy addig tárgyalásokat folytassanak a közös hivatal
megalakulására vonatkozóan. A megoldandó feladatokat nem lehet elkészíteni ilyen rövid
határidővel. Meg kell oldani az iskolák átadását, és el kell kezdeni a munkarend kialakítását.
Egyéb óriási feladataik is vannak. A közös hivatalnak gazdasági feladatai lesznek, pénzügyi
területtel is kibővülne. Az eddigi térségi együttműködést szép lassan önpusztulásra ítéljük.
Nem lesz már meg a megfelelő oktatási politika. Immár 6 éve Bokod látja el a Társulás
gazdasági feladatit. A pénzügyi feladatokra szánt bért mindig nekünk kell kigazdálkodni.
Erre az OTKT felhasználta a pénzt. Miért vállaljuk ezt a feladatot. Nem jó a megkeresés
formája sem. Előbb udvarolni kell, de nekünk egyből a kezünket kérték meg, és már az
esküvő időpontját is kitűzték. Bokodnak Kömlőddel nincsenek közös vonások a községi élet
területén, sem a gazdálkodás, sem a politika területén, se közös pálya szakaszai. Mással
sokkal több közöst találna Kömlőd is. A kistérségi társulásunk létrejöttekor Kömlőd és
Kecskéd saját oktatási mikro társulást hoztak létre, Kecskéd akkor észlelte az itteni pozitív
hozadékokat, míg Kömlőd Kocsot választotta. Időben nem előrehaladást lát, hanem
kapkodást. Az elmúlt 20 év Kömlőd politikája nem mutat fejlődést, hanem kapkodó,
helyenként fékező hatású gondolkodást mutat. Nem szeretné, ha nyakunkra vennék ezt a
gondot. Főleg mivel jelenleg 2140 fő a lakosságszám.
Szöllősi Miklós polgármester javasolta, hogy ha kitoljuk az ütemtervet át kell dolgozni. Ő
azt javasolja, hogy a kiskaput hagyják meg.
Mód István képviselő elmondta, hogy ezzel a munkastílussal, amivel az önkormányzatunk
dolgozik, az aktív. És tudjuk, hogy a hivatal vezetésén a jegyző mekkora szerepet vállal az
önkormányzati munka segítéséhez. Képzeljük el, hogy a 2 településnek egy közös jegyzője
lesz. A Képviselő-testület mindnet megtárgyal alaposan átbeszél és dönt. Míg Kömlőd
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konfrontatívabb, politikai szubkultúrát kell kiszolgálni, szakmaisággal lefedni nagyon nehéz.
Akarjuk-e szándékosan gyengíteni a szakmaiságunkat. Az nem ármány, hanem egy jó
tulajdonság, és mi most jól tudjuk a feladatokat elvégezni. Úgy érzi, már így is 99 %-on jár a
hivatal.
Csonka László alpolgármester elmondta, hogy sok mindenben egyetért Istvánnal. Ebben a
bizonytalan jogszabályi háttérben, ezt most vagy talán egyáltalán így bevállalni nem lehet. A
január is hamar eljön, és év elején is ugyanolyan gyorsan kellene végrehajtani, amit
szeretnénk. Nem lát előnyt a község részére. Nem határidő kitolással, hanem egyáltalán
nem szeretné támogatni a határozatot. Kérte gondoljanak bele a jelen levők, ha nem keres
meg bennünket senki, akkor nem gondolkodtunk volna el azon, hogy betársuljunk valahova.
Ászár például már 4-5 hónapja a közös hivatal kialakításán dolgozik.
Szöllősi Miklós polgármester egy erős hivatal kiépítésében gondolkodik, ezért szeretné, ha
támogatnák a határozati javaslatát. De el tudja fogadni az indokokat.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy már többször kinyilvánította véleményét. Vannak
információi. De inkább nem támogatta, gondot okozna a jegyzőnknek is. Ugyanaz lenne,
mint a társulásban, hogy a nyűg az mindig itt lenne. Lesz feladat bőven továbbra is. Szerinte
az elmúlt 10 évben nem csökkent a lakosságszám 160 fővel.
Mód István elmondta, hogy nem szeretné az erős hivatalt megvalósulni látni. Most
szembesültek vele, hogy az, amin dolgoztak sok évig, most szertefoszlik, és a tagokat is
csak az érdekli, miként lehet elválni. Szerinte a mi hivatalunk dolgozói a mi javunkra
dolgozzanak.
Szöllősi Miklós polgármester azt érzi, hogy akkor mehet az eredeti határozati javaslat,
legfeljebb leszavazza a testület.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1.
napján hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján 2013. január 1. napjától közös
önkormányzati hivatalt kíván működtetni Bokod és Kömlőd községek részvételével, Bokod
székhellyel, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 1 igen, 4 nem, 1 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 83 százaléka és a megválasztott képviselők 71 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4)
bekezdése alapján 2013. január 1. napjától nem kíván közös önkormányzati hivatalt
működtetni Bokod és Kömlőd községek részvételével, Bokod székhellyel.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
VII.

Napirendi
pont:
A
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 16/2002. (XII.13) számú
önkormányzati rendelet módosítása
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Szöllősi Miklós polgármester a kérte a Képviselő-testületet tegyék fel kérdéseiket, tegyék
meg hozzászólásaikat.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elfogadásra ajánlja Bokod Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy fogadja el Bokod Községi Önkormányzat Képviselő- 20/2012 (V.11.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló, 14/2009.(XII.18.) számú rendelete, a 15/2008.(XII.18.) számú, a
7/2007.(XII.22.) számú, a 7/2006.(XII.22.) számú, a 25/2005.(XII.15.) számú, a
17/2004.(XII.18.) Önk. számú, és a 17/2003.(XII.15.) Önk. számú rendelettel módosított
16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki elfogadja Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2012 (V.11.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló, 14/2009.(XII.18.) számú rendelete, a 15/2008.(XII.18.) számú, a
7/2007.(XII.22.) számú, a 7/2006.(XII.22.) számú, a 25/2005.(XII.15.) számú, a
17/2004.(XII.18.) Önk. számú, és a 17/2003.(XII.15.) Önk. számú rendelettel módosított
16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, szavazzon
igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 83 százaléka és a megválasztott képviselők 71 százaléka az alábbi rendelet
alkotja:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012 (XI.30.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló, 14/2009.(XII.18.) számú rendelete, a 15/2008.(XII.18.)
számú, a 7/2007.(XII.22.) számú, a 7/2006.(XII.22.) számú, a 25/2005.(XII.15.) számú, a
17/2004.(XII.18.) Önk. számú, és a 17/2003.(XII.15.) Önk. számú rendelettel módosított
16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
VIII.

Napirendi pont: Egyebek

Szöllősi Miklós polgármester kérte, hogy a Bizottság ülésén ismertetett katolikus egyház
kérelmét tárgyalja meg a Képviselő-testület tárgyalja meg.
Mód István képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára, a Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 36/2012 (III.28.) önkormányzati határozatában megállapított 500 E Ft
támogatáson túlmenően a 2012. évi költségvetési tartalék terhére további 274 E Ft
támogatást nyújtson a Bokodi Római Katolikus Egyházközösség részére 2012. évben.
Teszik ezt azért, mert beruházás összértéke eléri a 30 millió Ft-t, amelyhez az egyháznak
még támogatásra van szüksége. Emellett a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy Dorogi László képviselő
tiszteletdíjáról való lemondása miatt összességében 274 000 Ft-ot - a költségvetésben
személyi juttatás tiszteletdíj jogcímen nyilvántartott előirányzat csökkenés terhére 216 000
Ft-ot, a munkaadó terhelő járulékok előirányzat csökkenés terhére 58 000 Ft-ot- a 2012. évi
költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatára
csoportosítson át.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy érintettségre tekintettel tartózkodni fog a
szavazástól.
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Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Dorogi László képviselő tiszteletdíjáról való
lemondása miatt összességében 274 000 Ft-ot - a költségvetésben személyi juttatás
tiszteletdíj jogcímen nyilvántartott előirányzat csökkenés terhére 216 000 Ft-ot, a munkaadó
terhelő járulékok előirányzat csökkenés terhére 58 000 Ft-ot-, a 2012. évi költségvetés
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatára
csoportosítsanak át, és erről az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012.
(II.16.) önkormányzati rendelet módosításával gondoskodjanak, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
1.) Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dorogi László képviselő
tiszteletdíjáról való lemondása miatt összességében 274 000 Ft-ot - a költségvetésben
személyi juttatás tiszteletdíj jogcímen nyilvántartott előirányzat csökkenés terhére 216 000
Ft-ot, a munkaadó terhelő járulékok előirányzat csökkenés terhére 58 000 Ft-ot-, a 2012. évi
költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzatára
kíván át csoportosítani.
2.) A határozat 1. pontjában foglalt átcsoportosításról Bokod Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításával gondoskodik.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a
36/2012 (III.28.) önkormányzati határozatában megállapított 500 E Ft támogatáson
túlmenően a 2012. évi költségvetés társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás,
támogatás kiadási előirányzat terhére további 274 E Ft támogatást nyújt a Bokodi Római
Katolikus Egyházközösség (székhely: 2855 Bokod, Fő u. 2., adószám: 19888846-1-11,
képviselője: Gerendai Sándor) részére 2012. évben, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 67 százaléka, és megválasztott képviselők 57 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2012 (III.28.) önkormányzati
határozatában megállapított 500 E Ft támogatáson túlmenően a 2012. évi költségvetés
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadási előirányzat terhére további
274 E Ft támogatást nyújt a Bokodi Római Katolikus Egyházközösség (székhely: 2855
Bokod, Fő u. 2., adószám: 19888846-1-11, képviselője: Gerendai Sándor) részére 2012.
évben.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Dorogi László képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy a tartalék terhére a jegyzőt 1 havi
illetményben részesítsék 2012. évben. Kéri a testületet vitassák meg javaslatát.
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Csonka László alpolgármester elmondta, hogy javasolta a Bizottság számára, és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
számára, Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal 6 fő
ügyintézőjét és 1 fő hivatalsegédet év végi jutalomban részesítsék 2012. évben. A hivatal
részér ő ajánlja a 15 E Ft nettó összeget. Kéri a testületet vitassák meg javaslatát.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy a Sodexo Kft-től kaptak megkeresést, amelyben
ajándék utalvány vásárlásának lehetőségét ajánlották fel. ez alapján az utalvány
kedvezményesebb feltételekkel adható a dolgozók számára, és most 500 Ft Penny kupont
és a Líra könyvesboltokban 15 % kedvezményre jogosító kupont is adnak az utalványok
mellé.
Tóth Zsolt szerint kevés ez az összeg, méltatlannak tartja. Azért egy bruttó 50 e Ft-ra
gondolt volna.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy az Önkormányzatnak összesen 52 munkavállalója
van ez egy gesztus a hivatal felé.
Szöllősi Miklós polgármester szerint nem kell összemosni a munkavállalókat.
Mód István képviselő elmondta, hogy ez a nem túl magas összeg is egy figyelmet jelez,
úgy tudja létszám stop van, sőt leépítések várhatók a közszférában. És az önkormányzat
foglalkoztatottai a maximum adható cafetériát megkapták.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy szívesen adna ő is többet, de sehol a környékben
nem adnak ennyit, megteszik amit lehet. Próbálnak jót tenni, nem kapnak vissza jókat
mégsem. A 15 E Ft értékű utalványt támogatja.
Vas Etel képviselő elmondta, hogy feszültséget okozna, ha olyan nagy mértékű jutalmazás
lenne.
Szöllősi Miklós polgármester határozati javaslatot terjesztett elő, miszerint kéri a
Képviselő-testület, hogy fogadják el a Bizottság javaslatát, miszerint a tartalék terhére a
jegyzőt 1 havi illetményben részesítsék 2012. évben. Kérte, hogy aki egyetért szavazzon
igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 119/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a tartalék terhére a
jegyzőt 1 havi illetményben részesítsék 2012. évben.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester határozati javaslatot terjesztett elő, miszerint kéri a
Képviselő-testület, hogy fogadják el a Bizottság javaslatát, miszerint a Polgármesteri Hivatal
pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal 6 fő ügyintézője és 1 fő hivatalsegéd
munkavállalója év végi jutalomban részesüljön 2012. évben, kiegészítve azzal, hogy erre
nettó 15.000 Ft/fő értékű ajándék utalvány formájában kerüljön sor. Kérte, hogy aki egyetért
szavazzon igennel.
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A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2012 (XI.29.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármesteri
Hivatal pénzmaradványa terhére a Polgármesteri Hivatal 6 fő ügyintézője és 1 fő
hivatalsegéd munkavállalója év végi jutalomban részesüljön 2012. évben, nettó 15.000 Ft/fő
értékű ajándék utalvány formájában.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Szöllősi Miklós polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet Szabó Lászlóval folytatott
egyeztetésről. Szívesen eladná a Bokod Fő u. 29. szám alatti házat, cserébe 4 millió Ft
értékben vásárolna önkormányzati földeket. Jelenleg 100 E Ft bérleti díj bevétele van. A
következő ülésre számolásokat készítene, mert a KEOP pályázat keretében lenne esély
energetika felújításra. Kéri ehhez a hozzászólásokat.
Mód István képviselő a jelenlegi ingatlan viszonyok között Szabó Úr hozzá jutna szinten
ingyen jó földekhez, míg egy 10 milliós házat drágán kínál. Szerinte ne nyissunk új frontokat.
Van elég rozoga épületünk. Nem tudja milyen tervek vannak a jegyző házzal. Gondozatlan a
területe, szeretné, ha hozzájuthatnának ahhoz az ingatlanhoz, de úgy érzi, hogy a
hasznosulás lehetősége nem áll előttünk. De a jelenlegi rendelőnk is egyre jobban leépül.
Reménykedjünk, hogy dr. nőnek sikerül rendben tenni a saját ingatlanát. Ha hoz egy
hasznosulási tervet, források számszerűsítésével Polgármester Úr akkor tudnak miről
beszélni. Végül hozzátette, hogy az érintett ingatlant Szabó Úr 1998-ban 4, 2 millió Ft-ért
vette meg, ezért lehetne még az árról tárgyalni.
Szöllősi Miklós polgármester tavaly is készített vagyonhasznosítási tervet, de nem
foglalkoztak vele.
Vas Etel képviselő szerint a Dadi utcai ingatlanból is lehetne egészségügyi ház. Lesznek
pályázatok azokat ki kell használni.
Csonka László alpolgármester szerint ne vegyenek egy újabb rozoga épületet. Szeretne
házat, de a pályázatok amik várhatóak csak rész felújításra adnak lehetőséget. De így
részleteiben nem támogatja, ha meg tudják egyszerre csinálni akkor rendben van. Várja a
terveket.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy szerinte hasznosítani kellene a földeket, nem
feltétlenül eladni, inkább bérbe adni 10 ha terület akár évi 500 E Ft-ot hozhatna.
Szöllősi Miklós polgármester köszöni a hozzászólásokat. Közösen dolgozzuk ki a
megfelelő tervet. Köszöni a Betlehemi házat Dorogi László képviselőnek. Majd elmondta,
hogy a Sári Emléktorna a hétvégén elkezdődik, ha a testület úgy dönt, hogy ezért ne kérjünk
bevételt, akkor azt vállalja fel, ezt csak december 31-ig tehetjük meg.
Horváth Csabáné ÁMK Igazgató Asszony elmondta, hogy a Labdarugó egyesület részéről
megkeresték, hogy ingyen kívánják igénybe venni a tornatermet.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy ez az ÁMK-nak újabb 280 E Ft bevétel kiesést
jelentene. Emiatt felhívta a testület figyelmét, hogy az idei évben már egyszer elutasította a
testület a bevételi előirányzat csökkentését, ne vegyen további lehetőséget az iskolától.
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Tóth Zsolt képviselő szerinte kellene nevezési díjat szedni és ezt beadni a bérleti díjba.
Mód István képviselő elmondta, hogy amikor megkeresés volt ÁMK Igazgató Asszony
részéről nem szavazták meg a bevétel csökkentését, mert akkor nem találták megfelelőnek,
hogy ilyen kislépesekben módosítsák. Szerinte a bérletre írott szabályok vannak, ezt be kell
tartani, ez nem a testület hatásköre, ne döntsenek erről.
Dorogi László képviselő elmondta, hogy előző években minden évben megegyeztek az
árban, abból a takarító és az egyéb költségeket is tudták fedezni. Igyekszik sokat tenni a
faluért, de soha nem kért semmit cserébe. Javasolja, hogy vegyék alapul az előző évek
elveit.
A Képviselő-testület nyílt ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 20 óra 20 perckor
ért véget, és zárt ülésen folytatódott.

kmf.
Szöllősi Miklós
polgármester

Zsigmond Anikó
jegyző

