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Bokor

Lakoss5q r6szdr6l mesielent: Jelenl6ti iv szerint.

Ilcqedris Pil polg5rmester k.iszatntotte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselo-testtilet 4
tagj6b6l mind a 4 fo jelen van, igy az iil6s hatarozatk6pes, a kd,zmeghallgatast megnyitotta

A polgiirmester az aliibbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testiilet r6sz6re

Napirendi iavaslat

1. Trijdkoztatris Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2019. 6vi tev6kenys6gdr6l
Eloterjeszto: Ilegedts Pel polginncster

2. Tervek a jtiv6rc n6zve
El6terieszto: llegedfis Pil polgirrncster

3. Lakossrigi 6szrev6telek, hozzLsz6l|,sok

Megk6rdezte a k6pviselo-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.

A k6pvisel<i-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 4 igen szavazallal elfogadta
azt.

Napirendi Dontok tireyalrsa

l.Napirend

T:ij6koztatis Bokor Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-tcstiilet6nek 2019, 6vi tev6kenys6g6r<il

Hesediis P6l polg6rmester A 20i9 6v pdnztigyi szempontb6l kem6ny, neh6z 6v volt mindenki
szbmira.
Eloszdr azonban aj6 dolgokr6l besz6lt a polg6rmester.

D Pblyinati fonrisb6l megldrt6nt a kultfrhiz fehij itrlsa
) A kdzmunk6sokat tovebbra is tudt6k foglalkozlatni eg€.sz 6vben. jelenleg ndgyen dolgoznak.

Sokan bir6lt6k 6ket, azonban megvriltani nem tudjik a vilSgot. Igyekeznek a nijuk bizott
feladatokat ellatni.

! Megnyert6k a falugondnoki gdpjirmii cser6j6re benyrijtott pilyrizatukat. Beszerz6se
folyamatban van. Ford tipusri 9 szem6lyes kisbuszt velasztottak.

} Kdzmunka keret6ben a venddghhzhoz asztalokat 6s padokat k6szitettek.

Az rinkorm6nyzat pdnziigyi helyzete nagyon sziikds, nehezen miikddtek. Februiir h6napt6l
jelentkeZek a gondok, a m[ikod6si kiad6sok teljesit6se is nehdzkes volt.
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Jelen vannak:



Rerrdezvdnyek: Falunapot szerveztek, rnclynek p6nziigyi fedezetdt pilyizati forr6sb6l biztositottdk. A
pal6cfesztiv6lon nem vettek 16szt.

Neh6z p6nziigyi helyzeti.ik m iatt, nem tudtak beiskoliiziisi scgdlyt fizetni. ds kar6csonyi csornagot sem

adtak a lakossegnak.
A mir t<ibb 6ve megszeruez6sre keriilo furd6.irirat is elmaradt.
A fentiekbol is 6rezheto, hogy az tinkorminyzat nehdz anyagi helyzelben van.

Ten'ek a jiiv6re n6zvc

I le ed I'el ol ester legfontosabb feladatiinak tafija az onkonn6nyzatot stabil p6nziigyi
helyzetbe hozni. Szeretne gyermeknapot rendezni. beiskoldzilsi segdlyt 6s kar6csonyi csomagot adnr.
Az okt6ber l3-i viilasztissal kapcsolatban elmondta, hogy a szavazategyenloseg miatt idokozi
polg5rmester v6lasztis lett kiirva 2020. janfitr 26. napjiira. Kdt polgirmesterjeldlt van.
A M6traszolosi Kdzds Onkormiinyzati Hivatal Cserhitszentivini Kirendelts6gdvel kapcsolatban
elmondta, hogy Cserhdtszentivin cinkorminyzata fgy dtintdtt mindenkipp bemegy Miitraszolcisre, ott
szeretn6 a napi tigyeit intdzni. Bokor. Felsotold, Gariib 6s Kutas6 Onkormdnl zatoknak d6nteniiik kell.
hogy mennek vagy maradnak. A Cserhdtszentiv6ni K6pviselo-testiilet [gy ddntott, hogy 2020..janu6r
l-tol nem biaositja az 6piiletet a kirendelts6g szemera, ugyanis az nem megfelelo c c6ira. Tenveik
szerint a n6gy onkorm6nyzatnak Felsotoldon lenne egy kirendelts6ge. Ugy gondolja. ha mdr
kirendelts6g sem lesz, akkor ez a kdrnyezo falvaknak mindenk6pp visszaldp6s lenne.
E napirendi ponton beltil ennyit szeretett volna elmondani.

Lakossrigi 6szrev6telek, hozzisz6l6sok

Zaeyi-Ndmeth Judit helyi lakos megkdrdezte, hogy marad minden ugyanigy csak a kirendelts6g
helyszine v6ltozik?

us 6l cster t6j6koaatta, hogy Franka J6zsef vis6rolta meg, hivatalos fel6rtdkel6st
ktjvet6en. Bokornak 4.800.000 Ftjirt bel6le.

N6meth Andr6s helvi lakos Mi6rt nem fektett6k be ezt az dsszeget? Hov6 lett a p6nz felhaszn6lva.

Hegedlis Pril polqdrn] q!l!91 tijekoztatta, hogy 20l8.6vben forillisrl polg6rmester lett. Egy rdsze az 6
b6r6re ment el. Jelezte a jegyzo fe16, hogy ism6telten tisaeletdijas polgermesterkdnt szeretn6 ell6tni a

tiszts6get, azonban ajegyz6 irr trlj6koaatta, hogy egy cikluson beliil csak egyszer lehet m6dositani.

Hegediis P5l polgirmester nem kapnak semmif6le tlmogatist, mert nem volt 5 6ltalSnos iskol6s
tanul6. Abban az esetben kaptak volna, ha Fels6toldra felmennek egy gyerekdrt. Azonban ez1 nem
mindenki akarta.

Anderkovics M5rtonnd helyi lakos szerint a Magyar Falu Program keret6n beliil lehetne t6mogat6st
ig6nyelni Bokor-Kutas6-Cserh6tszentiv6n-Fels6told ritvonal fel[jit6s6,ra.
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Ndrneth Andr6s helvi lakos szerint nem lehet. mert ktil6n fitszakasznak minosiilnek

2. Narrirend

3. Nanirend

Hegediis Pril polg5rmester lgen

Ndmeth Andris helyi lakos megk6rdezte, hogy mi lett Als6toldon az 6voda 6piilet6vel.

Szepes P6tern6 helyi lakos megkdrdezte, hogy a gyereksz5llitasert nem fizet semmit a Klik?



I legedLis ldL polgrintqster t6j6koztatta a lakoss6got, hogy erzdr6 rnegbeszilesen loltak az

az ernliteft utak Ii lirj itrisa benne vanorszriggyiil6si kdpviselo frn:il,6s ott ad a trij6koztatest kapta,
2020 -2024 - es tervekben.

Ndmeth Andr6s helyi lakos szerint a kdze ljovore kell dsszpontosftani. Mi az, ami kivitelezheto ebben a

faluban. illetve hogyan tovribb? Szeretnd, ha cinkorm6nyzati tt felirjitisara pily6zn6nak

Hescd[is P6l poledrmester beadjrik az ttra a p6lyezatot, mihelyst lehetosig lesz 16.

Za,lyi-N6meth Judit helyi lakos elmondta , hogl az idcn alakitottirk rneg a PolgSror T[izolt6
Egyesiiletet. Jelezte, hogy nem kaptak 6s nem is k6rtek semmif6le tdmogatest. Ot h6tvdgdn voltak
oklat6son, k6tszer az tinkom6nyzat aut6j6val. Kaptak felajSnl6sokat, nem az dnkorm6nyzaton
akarnak 6lni.

[1csed[is P5l oolsdImestcr elmondta, hogy sajnos az dnkorm nyzatnak nincs 6piilete arra, hogy esetleg

a liizolt6 felszereldseket triLrolni tudjrik. A hivatal Bokorra vonatkoz5 iratait is tiirolni kell. Egy
nagyobb hely van, a pince.

Dr. Ill6s Mirta Szilvia hel),i lakos elmondta, voltak falubeliek, akik hosszti id6n keresztiil dolgoztak a

faludrt. Cserenyi P5l, Ddmsddi Gdbor, Engel Krisztina, Ocskay Zoltiin, Baros Erzs6bet. Meg kell
nekik k<iszdnni a tev6kenys6gtiket. Szerinte l6tk6rdds az [rtk6rd6s. ALiirrisgytijt6sbe kezdtek Bokoron,
Kutas6n, Cserhdtszentiv6non 6s Als6toldon annak 6rdek6ben, hogy az Als6told-Cserh6tszentiv6n -
Kutas6 -Bokor itszakasz fel[j itasra keriilj dn.

Maczk6 Liiszl6 helyi ,lakos elmondta l5tja, hogy a telepiil6sen a vfzik<jzmrib6l a vizmintirkat
folyamatosan veszik. Erdekkiddtt tov6bb6 a falugondnoki g6pjSrm ii beszerz6s6vel kapcsolatban,
i lletve a jelenlegi en6kesites6rol.

Hcgediis Pal nolsirmester t ij'koztatta, hogy 9 szem6lyes Ford tipusri jri,rm[ivet viisiirolnak, a r6git
fel6rt6kelt6k 2,2 milli6 Ft-ra, legaldbb ennyi6rt szeretn6k 6rt6kesiteni.

N6meth Andrfs helyi lakos megkdrdezte, hogyha m6s is meg szeretn6 venni, akkor az is megveheti az
aut6t.

Herrediis P6l polgirmester tri.i6koztatta, hogy helyben szok6sos m6don a hirdeto t6blSra fel fog kertilni
a hirdetm6ny az aut6 6rt6kest6s6r6l 6s helybeli is megveheti.

Maczk6 Liiszltr helyi lakos A jdv6ben lehetne besz6lni a sajti.izem tulajdonos6val, hogy mi az
elk6pzel6se driiln6nek, ha hallaniinak a tervei16l

Hegedr.is P6l polgrirmester Amikor me gvette az iizemet 3 dolgoz6t foglalkoztatott, jelenleg csak egyet

Ndmeth Andrris helyi lakos megk6rdezte, jdv6re milyen p6ly6zatok vannak tervbe v6ve

Hecedris Pal ools6rmester t6jdkoztatta, hogy jelenleg nincs olyan pblyitzat kiiwa, amelyte az
<inkormSnyzat tudna pily6zni, azonban folyamatosan figyelemmel kis6rik a kiirisokat.

Ndmeth Andriis helyi lakos megk6rdezte, hogyan pr6b6lja fenntartani a falut, van-e valamilyen
elk6pzel6se.

Hcgcdtis PAI polg6rmesler bevdtelt szeretn6 emelni a vend6ghiz jobb kihaszn6l6s6val, a teleptil6sre
t6boroz6kat hozni az idegcnforgalmat emelni.

Anderkovics Miirtonnd helyi lakos szerint egyenlore nagyon kevesen veszik ig6nybe a vend6ghSzat
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Nernetlr And r5s lrelvi lakos megkdrdeae a k6pviseloktol, hogyan kepzelik ei a jciv6t, mit szeretndnek
tenni a -jdloben.

A kdpvisel6k Berra Roland, Dr. lll6s Mrlrta Szilvia 6s Krlsds lren ismertett6k mit 6s hogyan
szeretndnek tenni a faludrt.

N6meth Andrris helyi lakos az inahitznSl a kdzvil6gitist rcndezni kcll. Vibriil a Linpa. M6r tcibbszdr
jelea6k, azonban nem tOrtdnt semmi.

Hegedlis P6l polA6rmester t6bbsztir is jelentett6k a szolgiiltat6nak a hibat, ismdt jelezni fogja nekik.

Tdbb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgSrmester irr megkdszdnte a

16szv6telt, 6s a k<izmeghallgatist beztrta.
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JELENLITI iV

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek 2019. december 30. napj6n a Bokorr
Kulturhazban megtartott k6zmeghallgat6sr6l

Hegediis Pril polg6rmester

Berla Roland k6pv iselo

Dr. lll6s Mirta Szilvia kdpvisel6

K6s5s Irdn kdpviselo

Nagyvriradi lstv6nn6 jegy zo megbizoltja
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