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Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete
8943 Bocfölde, Ady u. 15.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 18. napján
az Önkormányzat hivatali helyiségében (8943 Bocfölde, Ady u. 15.) 1800 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:
 - Bakos Sándor polgármester
 - Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester

  - Bakos Gábor települési képviselő
 - Bognár Attila települési képviselő

  - Gyuk Zoltán települési képviselő
  - Illés Péter települési képviselő
 - Lendvai Miklós települési képviselő.

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

Bakos Sándor polgármester: köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő települési képviselőből 7 fő
jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítésre Bakos
Gábor és Illés Péter települési képviselőt kéri fel, melyet a képviselő-testület 7 igen
szavazattal elfogadott.

Ezt követően a napirendet – a testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

2. Fogászati ellátás.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

3. A Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.
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4. Vagyonmegosztás Bak-Bocfölde-Sárhida községek között.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

5. Egyebek.

A napirend tárgyalása:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti az előterjesztést.

Bakos Sándor polgármester: A temető felújítására felajánlott 500 e Ft felhasználásával
kapcsolatban javasolja, hogy azt a temetőre fordítva, a két nagy hársfa kivágásán
gondolkodjon el a testület. Több milliós kár lehet, ha bármelyi fa kiborul, vagy akár ág törik
róluk. A kivágott fák helyére keresni kellene valami díszfát.

Gyuk Zoltán települési képviselő: Úgy emlékszik, hogy pár éve megvizsgáltattuk a fákat.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Az már három éve volt.

Illés Péter települési képviselő: Sokan nem örülnének neki, ha kivágatnánk a fákat, mert
árnyékot tartanak nyáron.

Bakos Sándor polgármester: A fák nemcsak a sírokat, hanem a ravatalozó épületét is
veszélyeztetik.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Amelyik fákat az iskolához ültettünk már 5-6
méteresek, szépek.

Bakos Sándor polgármester: Földlabdával már nagyobb fákat is lehetne venni.

Lendvai Miklós települési képviselő: Nem javasolja azonnal a fák kivágását.

Bakos Sándor polgármester: A múltkori  ülésen szó volt  a Posta melletti  fák kivágásáról.
Felvettük a kapcsolatot a szakemberrel, kérdés, hogy csak három fa, vagy az egész sor
kivágásra kerüljön-e.

Gyuk Zoltán települési képviselő: Szerinte az egész sort ki kellene vágatni.
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Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Oda is lehetne kezelhető méretű fákat ültetni,
kertészetben kellene erre ajánlatot kérni. Egyeztet a vállalkozóval a vágásra vonatkozó
árajánlat ügyében.

Bakos Sándor polgármester: Javasolja elfogadásra a költségvetés módosítást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás
nem merült fel, Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-
testülete egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta 7/2019. (XII. 20.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

2. Fogászati ellátás.
 Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal került
kiküldésre a megállapodás tervezet. Ahogy a tervezetben is látszik, most egy évre kerülne
megkötésre a szerződés a korábbi Szolgáltatóval, mivel az idő rövidsége miatt érdemben
nem foglalkozott más az ellátási jogosultság megszerzésének kérdésével.

Bakos Sándor polgármester: Javasolja elfogadásra a megbízási szerződést.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

129/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az
Önkormányzati egészségügyi alapellátás fogorvosi szolgálatának
helyettesítés formájában történő működtetésére vonatkozó megbízási
szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakos Sándor polgármester.

3. A Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.

 Előterjesztő: Császár László jegyző.
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Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti Társulási Megállapodás tervezetét. A módosításra azért van szükség, mert 2020.
január 1. napjától nem Bak, hanem Bocfölde község Önkormányzata látja el a Társulás
gesztori feladatait. A tegnapi napon került sor a Társulási Tanács ülésére, ahol a Társulás
tagjai elfogadták a módosítást.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: A pénzügyi feladatok hol kerülnek ellátásra a
jövőben?

Császár László jegyző: A Bocföldei Hivatalban. A kollégák tájékoztatása alapján Ők
képesek ellátni a gazdálkodási feladatokat.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Ha az idősek nappali ellátása is megszervezésre
kerül a jövőben a faluban, akkor a Kultúrházban kell helyiséget biztosítani az Intézmény
részére.

Bakos Sándor polgármester: A Hivatal visszavette a helyiséget az EFOP-pályázat
munkatársától. Hétfőn felmerült, hogy a munkatárs felköltözne a Kultúrházba, de abban
maradtunk, hogy kap egy szekrényt az iratok tárolására és egyenlőre még a Hivatalban fog
dolgozni, bejöhet a Hivatalba, de szigorúan hivatali időben. Javasolja elfogadásra Társulási
Megállapodást.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

130/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Baki
Szociális Intézményfenntartó Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt –
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Bakos Sándor polgármester.

4. Vagyonmegosztás Bak-Bocfölde-Sárhida községek között.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a vagyonmegosztási megállapodás tervezetét. A Közös Hivatal átalakulása miatt
szükséges a települések közötti vagyonmegosztás.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: A Baki Közös Hivatal milyen anyagi helyzetben
zárja az évet? Várható, hogy lesz maradvány?
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Császár László jegyző: Az előzetes számítások szerint hozzávetőleg 3 m Ft körül alakul a
pénzmaradvány, amely a zárszámadáskor kerül elszámolásra, felosztásra kerül az összeg a
befizető önkormányzatok között.

Bakos Sándor polgármester: Javasolja elfogadásra a megbízási szerződést.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

131/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a
Baki Közös Önkormányzati Hivatal átalakítása miatt szükségessé
váló, Bak, Bocfölde és Sárhida községek közötti vagyonmegosztási
megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Bakos Sándor polgármester.

5. Egyebek.

Bakos Sándor polgármester: A költözés miatt jelentős mennyiségű iratanyag van, amelyet
el kellene helyezni a padlásra. Ehhez kellenének Salgó polcok, kértünk árat, hozzávetőleg 70
e Ft lenne a költsége.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

132/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési tartaléka terhére 70 e Ft értékben Salgó polcrendszer
beszerzését rendeli el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Bakos Sándor polgármester.

Bakos Sándor polgármester: Az ülés előtt egyeztetett az alpolgármesterrel. Felmerült,
hogy Magyar Attila jelentős mértékben támogatta a falut sok mindennel, amelyet viszonozni
kellene valamilyen mértékben. A dolgozóknak bon-bon, szaloncukor, a tulajdonosnak
ajándékkosár formájában egy köszönőlevéllel. 30 e Ft értékre gondoltak.
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

133/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési tartaléka terhére 30 e Ft értékben a Magyar Attila
kertészetében dolgozók részére ajándéktárgyak beszerzését rendeli
el.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Bakos Sándor polgármester.

Bakos Sándor polgármester: Szintén az ülés előtt egyeztetett az alpolgármesterrel.
Közeledik az év vége, egész évben sokat segített a jegyző a falunak, ezért javasolja, hogy
részére állapítsunk meg utalvány formájában 100 e Ft összegű jutalmat.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

134/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési tartaléka terhére utalvány formájában 100 e Ft értékű
jutalmat állapít meg Császár László jegyző részére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Bakos Sándor polgármester.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Akik egész évben itt voltak az önkormányzatnál,
azoknak kellene év végére 10 e Ft/fő értékben, utalvány formájában juttatást biztosítani. A
karbantartóra, a védőnőre, a hivatalsegédre és Anitára gondolt.

Bognár Attila települési képviselő: A közmunkások is jól végezték feladatukat, nekik
tartós élelmiszercsomag formájában kellene biztosítani juttatást.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Véleménye szerint Nekik együtt 10 e Ft összegű
csomag kerüljön összeállításra.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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135/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:
Bocfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési tartaléka terhére utalvány formájában fejenként 10 e Ft
értékű jutalmat állapít meg Csurgai Anita, Szujker Ákos, Gyulasiné
Foltányi Erika és Végh Zoltánné részére.
A képviselő-testület a közmunkások részére 10 e Ft értékű tartós
élelmiszercsomag juttatást biztosít.
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  és  az  alpolgármestert  a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Bakos Sándor polgármester,

    Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester.

Bakos Sándor polgármester: Januárban az új kollégák is átjönnek Bakról. Az az
elképzelés, hogy csinálnánk egy nyitó rendezvényt, csapatépítő jelleggel, a kollégákkal való
ismerkedés céljából. Január közepe körül kerülne erre sor, amikor már beindul az új Hivatal,
valamelyik péntek délután. Január 1-től feláll a Hivatal, a jegyző és a kollégái megkezdik
munkájukat. Az előzetes tervek szerint Bocföldén 10 %-kal csökken a fizetésük. Az a
javaslata, hogy a Hivatalt fenntartó önkormányzatokkal egyeztetve egészítsük ki a béreket,
ha emelni nem is tudunk, de ne csökkenjen a fizetésük.

Gyuk Zoltán települési képviselő: Mérvadó-e, hogy együtt, vagy külön viseljük ennek a
költségeit?

Bakos Sándor polgármester: Olyan arányban kellene, ahogyan hozzájárulnak a települések
a Hivatal költségeihez. Már előzetesen beszélt polgármesterekkel, felveszi a kapcsolatot az
ügyben, hogy ezt támogatnák-e és milyen arányban.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Véleménye szerint közel egy szinten kellene
beállítani a béreket, meg kell fizetni az embereket, úgy várhatunk el minőségi
munkavégzést. Aki itt dolgozik, közel egységes legyen a bére. Egységes csapatot szeretne,
akik jól érzik itt magukat.

Bakos Sándor polgármester: A többi polgármesterrel is egyeztet.
Alpolgármester Asszonnyal összeállították a 2020. évi programtervet, az alábbiak szerint:

· Idősek Napja,
· Egészségnevelési programsorozat, kihegyezve az újraélesztésre,
· Növényvédelmi előadások – védekezés a szőlőt károsító kabóca kártételei ellen,

növényvédelmi sorozat,
· A húsvéthoz kapcsolódva tojásfestés, tojáskeresés a gyermekeknek, báránysütés,
· Sport- és szabadidő tábor,
· Borbírálat,
· Szüreti felvonulás vagy nyitott pincék túra,
· Adventi készülődés,
· Mikulásváró manóparti,
· Májusfa és karácsonyfa állítás,
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· Falunap – Berecz András és Borbás Marcsi neve merült fel meghívottként. Cél, hogy
aktív programok kerüljenek megrendezésre.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: Jelzi, hogy már januárban el kellene szervezni a
falunapi programokat. Elmondja, hogy a József Attila utca, a Petőfi Sándor utca végét
többen parkolónak használják.

Bakos Gábor települési képviselő: A Petőfi utcai kanyarban is parkolnak.

Rákosáné Vizsy Andrea alpolgármester: A Petőfi utcában egy kutya folyamatosan az
utcán tartózkodik, több lakót félelemmel tölt el a jelenléte.

Gyuk Zoltán települési képviselő: A szelektív szigeteken a gyűjtőedények folyamatosan
tele vannak. Olyan hulladékot is oda hordanak, aminek semmi keresnivalója nem lenne ott.
Vagy kameráztassuk be a környéket, vagy szüntessük meg a szelektív szigetet.

Bakos Sándor polgármester: A Közszolgáltatóval felvettük a kapcsolatot a zöldhulladék
gyűjtés miatt. Az ügyvezető személyes megbeszélést javasolt, hamarosan időpontot
egyeztetünk a találkozásra. Egyre több olyan település van, ahol megszüntették a szelektív
szigeteket.

Gyuk Zoltán települési képviselő: A Kosztolányi, a Radnóti, az Ady utcákban már alig
lehet úgy elmenni, hogy az ember ne lépjen kutyapiszokba.

Bakos Sándor polgármester: A napelem park termelői kábeleinek fektetésével
kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy az ígéretek szerint a héten betemetik az összes
gödröt. Kérte, hogy az autóbejárókat, ahol azokat felásták, legalább kaviccsal töltsék fel
ideiglenesen. Remélhetőleg péntekig végeznek a munkával.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 1950 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Bakos Sándor Császár László
                polgármester        jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

         Bakos Gábor   Illés Péter
   települési képviselő                   települési képviselő


