JEGYZŐKÖNYV
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2012. november 13. napján 19 óra 10 perckor kezdettel a
Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről
Készült: Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testület 2012. november 13-án
19 óra 10 perckor kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak: Szöllősi Miklós polgármester, Csonka László alpolgármester
Mód István, Tóth Zsolt, Vas Etel, képviselők
valamint Zsigmond Anikó jegyző jelenléti ív szerint.
Távollévő képviselő bejelentéssel: Dorogi László, Szöllősi Péter
Meghívottak: Szöllősi Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Bokod Községi
Önkormányzat Képviselő - testülete 5 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, és azt
megnyitotta. Előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezetét, kérte, hogy aki elfogadja
a napirendi pontokat, szavazzon igennel. A Képviselő – testület 5 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. Döntés a Móra Ferenc Általános Iskola 2013. január 1. napjától történő működtetéséről
3. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános Művelődési Központ alapító
okiratának felülvizsgálata és módosítása
4. A Központi Orvosi Ügyelet ellátásának átszervezése – önkormányzati határozat
módosítás
5. Oroszlány város kistérségi szerepe

I.
Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Szöllősi Miklós polgármester a sétány kapcsán elmondta, hogy a pályázat beadási
határideje november 15. napja helyett november 30. napjáig húzódik. Az átszervezéseket
megkezdte az érintettek szabadságon vannak. 2013. január 1. napjától nem dolgoznak. A
traktor még nem üzemel. Az útjavítást holnap befejezik. A Tájház felújításánál még tartják a
határidőt. A kazán tervezését a vállalkozó megkezdte. A kazán típusát kell majd tisztázni. A
Tátra utcáról lezúduló víz feltelítette a hivatal parkolóját. Most ott beépítésre került egy 4
méteres cső. Várja a kérdéseket, felvetéseket.
Csonka László alpolgármester kérdésként tette fel, hogy a Tájház nyílászáróinak cseréje
kapcsán kifizetési kérelmet tud-e még idén benyújtani a hivatal, és megjöhet-e a pénz.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy igyekezni fog a kifizetési kérelem elkészítésével,
de jelenleg a munkaterület átadása nem történt meg, a kifizetési kérelemhez szükséges
építési napló és számla még nem készült el.
Mód István képviselő elmondta, hogy a közmeghallgatást, úgy szokták irányítani, hogy a
lakosok kérdéseket tehetnek fel. Javasolja, hogy a meghívottak maximum 7 percet
beszélhessenek.
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Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy Lázár Mózes helyett Kontschán Jenő
szolgáltatási igazgató vesz majd részt a közmeghallgatáson. Majd röviden ismertette a
közmeghallgatás témáit, elmondta, hogy szeretne beszélni a jövő évi tervekről, mint például
járdaépítés, út felújítások, egészségház.
Vas Etel képviselő kiegészítette a felsorolást, és kiemelte, hogy foglalkozni kell a lenti
óvoda sorsával is.
Csonka László alpolgármester elmondta, hogy a felsorolt tervek, még nem a Képviselőtestület által elfogadott tervek, nem biztosak. Bár valóban vannak ilyen tervek, de még nem
tudják eldönteni mi valósuljon meg, ezért óvatosan szabad ezt csak kommunikálni a
közmeghallgatáson.
Mód István képviselő elmondta, hogy szép az idei pénzmaradvány, ez alapot adhat
pályázati lehetőségekre, de nem oldja meg a község üzemeltetési gondokat, és szükséges
beruházásokat. Gondolni kell a vízi közműt érintő változásokra is. Konszolidálni kell a Kft.-t,
gondolni kell arra is, hogyan fizeti meg majd a nemsokára bevezetésre kerülő a
közművezeték adóját. Majd kérdésként tette fel, hogy érkezett-e válasz a MEH-től a
díjemelésre vonatkozóan.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy Mátis Istvánnal találkozott szombaton,
beszélgettek a lehetőségekről, határidőkről. Sajnos a MEH-től semmilyen jelzés nem
érkezett még.
Mód István képviselő elmondta, hogy az ügyvezető megbízatása évvégén lejár. Erre
gondolni kell.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta a felvetésre válaszként, hogy nem kell pályázatot
kiírni, hanem javasolni fogja az ügyvezetői megbízás meghosszabbítását.
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 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 80 százaléka és a megválasztott képviselők 57 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2012 (XI.13.) 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: Döntés a Móra Ferenc Általános Iskola 2013. január 1. napjától
történő működtetéséről
Szöllősi Miklós polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága ülésen elhangzottak
szerint továbbra is fenntartja a javaslatát miszerint Bokod Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tisztázatlan jogszabályi helyzetben nem képes átvállalni Móra Ferenc Általános
Iskola (2855 Bokod, Móra F. u. 27.) működtetést az államtól. Kéri ennek a határozati
javaslatának a megvitatását, és elfogadását.
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Mód István képviselő elmondta, hogy Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága nem foglalt állást a
kérdésben, ezzel a Képviselő-testületre bízta a kérdés eldöntését.
Csonka László alpolgármester kérdésként tette fel, hogy mi lesz, ha nem dönt a Képviselőtestület a kérdésben, mert álláspontja szerint hasonló tartózkodás várható a döntéshozatal
során, mint a Bizottság ülésén.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy ha nem szavazzák meg, akkor vizsgálni kell, a
határozati javaslat ellentettjét, hogy képes-e működtetni az önkormányzat az iskolát. Hiszen
van egy szándéknyilatkozata a Képviselő-testületnek, amely szerint szándékában áll a
működtetés. Amennyiben az igen tartalmú kérdést feltevése esetén is tartózkodnak, úgy
hallgatólagosan elfogadják a hatályos jogszabályt, amely szerint az állam működteti a bokodi
általános iskolát 2013. január 1. napjától. Álláspontja szerint felelős képviselőként állást kell
foglalniuk a képviselőknek a kérdésben és igennel, vagy nemmel szavazni lenne a helyén
való. De jogi szankciót nem lát a tartózkodás esetében.
Mód István képviselő álláspontja szerint akkor valóban azt kell meg szavaztatni csak, hogy
a Képviselő-testület a tisztázatlan jogszabályi helyzetben nem képes átvállalni Móra Ferenc
Általános Iskola (2855 Bokod, Móra F. u. 27.) működtetést az államtól. Elmondta, hogy
szerinte nem fog változni a határidő, már oly mértékben kiforrott a kérdés a szakmában.
Ebben nem lesz változás. Megismétli, amit a Bizottság ülésén mondott, miszerint ilyenkor
már a jövő évi költségvetés sarok számaival szoktak számolni. Most semmilyen adat nem
ismert számukra, így nem lehet döntést hozni.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
tisztázatlan jogszabályi helyzetben nem képes átvállalni Móra Ferenc Általános Iskola (2855
Bokod, Móra F. u. 27.) működtetést az államtól, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 60 százaléka és a megválasztott képviselők 43 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2012 (XI.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Móra Ferenc Általános Iskola
2013. január 1. napjától történő működtetéséről” tárgyú polgármesteri határozati javaslatot
nem támogatja.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
III. Napirendi pont: Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi Általános Művelődési
Központ alapító okiratának felülvizsgálata és módosítása
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a kiosztott határozati javaslatot nyújtja be a
Képviselő-testület számára az eredeti, előterjesztésben megküldött határozati javaslatot
visszavonja. Az új határozati javaslatát az alábbiak szerint ismertette:
„1.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testület megbízza Szöllősi Miklós
Polgármestert,
hogy
az
iskola
állami
fenntartásba
adásához
szükséges
intézményátszervezésre akként tegyen javaslatot 2012. november 30. napjáig, hogy a
BDKSZ ÁMK költségvetési szervben kizárólag a négy település óvodai ellátást biztosító
intézmény és a Művelődési Ház Bokod intézmény marad.
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2.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testület megbízza Szöllősi Miklós Polgármestert,
hogy az iskola állami fenntartásba adásához szükséges megállapodást akként készítse elő,
hogy az iskolai könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthasson.
3.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés önkormányzativá
váló szakfeladatát a továbbiakban nem a Társulás keretén belül kívánja ellátni, hanem azt az
önkormányzat elemi költségvetésében kívánja ellátni, egyúttal megbízza Szöllősi Miklós
Polgármestert a vonatkozó előterjesztések elkészítésére. Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Szöllősi Miklós, polgármester”. Majd a határozta ismertetése után kérte a
képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő elmondta, hogy Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, az
imént előterjesztett módosított határozati javaslatot elfogadta.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki egyetért az ülésen ismertetett új határozati javaslattal, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka és a megválasztott képviselők 71 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2012 (XI.13.) önkormányzati
határozata:
1.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testület megbízza Szöllősi Miklós Polgármestert,
hogy az iskola állami fenntartásba adásához szükséges intézményátszervezésre akként
tegyen javaslatot 2012. november 30. napjáig, hogy a BDKSZ ÁMK költségvetési szervben
kizárólag a négy település óvodai ellátást biztosító intézmény és a Művelődési Ház Bokod
intézmény marad.
2.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testület megbízza Szöllősi Miklós Polgármestert,
hogy az iskola állami fenntartásba adásához szükséges megállapodást akként készítse elő,
hogy az iskolai könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthasson.
3.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés önkormányzativá
váló szakfeladatát a továbbiakban nem a Társulás keretén belül kívánja ellátni, hanem azt az
önkormányzat elemi költségvetésében kívánja ellátni, egyúttal megbízza Szöllősi Miklós
Polgármestert a vonatkozó előterjesztések elkészítésére.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Szöllősi Miklós, polgármester
IV. Napirendi pont: A Központi
önkormányzati határozat módosítás

Orvosi

Szöllősi Miklós polgármester kérte
hozzászólásaikat, tegyék fel kérdéseiket.

a

Ügyelet

ellátásának

Képviselő-testületet,

átszervezése

hogy

tegyék

–

meg

Mód István képviselő elmondta, hogy vita nélkül tárgyalta ezen napirendi pontot Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság. A Bizottság a 95/2012 (X.03.) önkormányzati határozat módosítását
javasolja a Képviselő-testület számára, miszerint a határozat 3. pontja helyébe a határozati
javaslat szerinti szöveg lépjen.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a Képviselő-testületet,
hogy aki egyetért azzal, hogy a 95/2012 (X.03.) önkormányzati határozatot akként
módosítsák, hogy a határozat 3. pontja helyébe a következő szöveg lépjen: „Bokod Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a 2012. évi közbeszerzési tervébe a
Központi Orvosi Ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek lefolytatásáról az új
Központi Orvosi Ügyeleti rendszerben részvételi szándékot jelző kistérségi települési
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önkormányzatokkal közösen gondoskodik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
21. § (3) bekezdése alapján oly módon, hogy meghatalmazza Oroszlány Város
Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatására, és magára nézve kötelezőnek ismeri
el Oroszlány Város Önkormányzatának a közbeszerzési eljárás során meghozott döntését.”,
szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka és a megválasztott képviselők 71 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2012 (XI.13.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2012 (X.03.) önkormányzati
határozatát módosítja, miszerint a határozat 3. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a 2012. évi közbeszerzési
tervébe a Központi Orvosi Ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek
lefolytatásáról az új Központi Orvosi Ügyeleti rendszerben részvételi szándékot jelző
kistérségi települési önkormányzatokkal közösen gondoskodik a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján oly módon, hogy meghatalmazza
Oroszlány Város Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatására, és magára nézve
kötelezőnek ismeri el Oroszlány Város Önkormányzatának a közbeszerzési eljárás során
meghozott döntését.”
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
V.

Napirendi pont: Oroszlány város kistérségi szerepe

Szöllősi Miklós polgármester kérte
hozzászólásaikat, tegyék fel kérdéseiket.

a

Képviselő-testületet,

hogy

tegyék

meg

Mód István képviselő elmondta, hogy Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a Képviselő-testületet,
hogy ha egyetértenek az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. január 1. napjától
történő megszüntetésével, és hogy a megbízzák őt, hogy az Oroszlányi Többcélú Kistérségi
Társulás ülésén támogassa a társulás megszüntetését, továbbá ha elfogadják, hogy a
központi orvosi ügyelet, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat ellátásán kívül Bokod Község
Önkormányzat nem kíván más, a többcélú társulás által eddig ellátott kötelező
önkormányzati feladatot Oroszlány várossal kötött megállapodás útján ellátni, akkor
szavazzanak igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka és a megválasztott képviselők 71 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2012 (XI.13.) önkormányzati
határozata:
1.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Oroszlányi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013. január 1. napjától történő megszüntetésével.
2.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szöllősi Miklós
polgármestert, hogy az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén támogassa a
társulás megszüntetését.
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3.) Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet,
családsegítés, gyermekjóléti szolgálat ellátásán kívül nem kíván más, a többcélú társulás
által eddig ellátott kötelező önkormányzati feladatot Oroszlány várossal kötött megállapodás
útján ellátni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
A Képviselő-testület ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 20 óra 15 perckor ért
véget.

kmf.
Szöllősi Miklós
polgármester

Zsigmond Anikó
jegyző

