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JEGYZ6xdNvv

K6sziiil: Bokor Ktizs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilet6nek 2019. augusztus 27. napjln a Bokori
Vend6gh6zban megtartott i.il6s6rol.

.lelen vannak I lcgedtis Pril

L,rgel Krisztina
Maczk6 L6szl6
Szepcs P6ter

polg:irmester
alpol96rmestcr
kdpviselo
kepviselo

Tanicskozisijosgal rdszt vesz: dr. Turza Csaba J6zscl' .jegyzri

Hesed iis P6l polsirmester ktjszdntdttc a jelenldvoket. Meg6llapitotta. hogy minden kdpviselo jelen
van, a testiilel hat6rozatk6pes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pvisekik
egyet6rtenek-e. van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felvdtel6re. A tesliilet egyhangflag elfogadta a

meghiv6ba foglalt napirendet.

Nap irendi iavaslat

I . Javaslat a Helyi V6lasZ6si Bizotts6g tagjainak megvilasztds6ra
El6terjeszto: dr.Turza Csaba J6zsef jegyz6

2. Egyebek

Napirendi pontok t6rgyalisa

Javaslat a Helyi V6lasztisi Bizotts6g taglainak megvdlaszt5s5ra

dr. Turza Csaba J6zsef jesl-26 tAj€kozlatta a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjeszt6st (1. szrimi mell6klet) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta,
6ttanulm6nyozhatta.
Az el6terjesa6s tartalmazza a hatfuozati javaslatot, amelyet a k6pvisel6-testtiletnek hat6rozattal kell
elfogadnia.

A Jegyzo Ur k6rte a k6pvisel<ik 6szreveteleit, hozzisz6llsait anapirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisefo-testtilet egyetdrtett javaslattal 6s egyhangrilag 4 igen szay azaltal az al bbi hat6rozatot
ho,,a:

Bokor Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 6 l20l9.Nlll.27.)szimri hatdrozata
A Hely'i V6lasztisi Bizottsig tagiainak 6s p6ttagiainak megv6lasztisi16l

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete a vilasztisi eljSrisr6l sz6l6 2013.
dvi XXXVI. ttjrv6ny 23. $-6ban biztositott jogkdr6ben eljiirva a Helyi Vrilaszt6si
Bizottseg tagiait 6s p6ttagjait az al6bbi szem6lyi osszetdtelben megvalasztja:

Tasok:
Duhonyi Ddnes S6ndom6
Kalocsai P6ter
P6sztor J6zsef

3066 Bokor, B6ke tt 31.
3066 Bokor, SzabadsSg rit 69
3066 Bokor, SzabadsSg rit 20
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Szepes P6ter G:ibomi
Szlobodny ik I:rnonc

P6ttaqok
Dohos Szilvia Zsuzsanna

Szlobodnyik Erno

3066 Bokor, B6ke tt 21.
3066 llokor. Szabadsag irt 7l .

Hat6rido: 2019. szcptember I .

Felelos: dr. Irrrza Csaba Jozscl'-jegy'zo
2.Napirpld

Egyebek
A) Baros Erzsdbet Bokor, Szabads6g irt 3. sz6m alatti lakos kdrelme
B) Javaslat prily[zat beny[.jtisa falugordnoki gdpjiirmii v6sarl6s6ra

C) I'.gydb tajdkoztatrisok

A)

Heged[is Pdl polg6rmester t|jekonalta a kdpvisel6-testiilet tagiail, hogy Baros Erzs6bet Bokori lakos
irSsbeli kdrelemmel fordult az dnkorminyzat fel6, melyben leirta, ktiztertilcten l6v6 fiizfiik rigai
let<irnek, melyek vesz6lyeaetik az ingatlanit (a polgSrmester felolvasta a kdrelmet 6s mindenkinek
etadta a csatolt f6nyk6peket 2. sz:imri mell6klet). A polgirmester elmondta, hogy val6ban kOzel
vannak 6s vesz6lyeztethetik az ingatlant a faiigak. K6rt miir egy-k6t araj6nlatot, a legalacsonyabbat
Toldi Bal6zs adta, aki 40.000 Ft-6rt kiv5gn6.

Engel Krisztina alpolq6rmester megkdrdezte, hogy esetleg nem lenne eldg a fa 6gait lev6gni.

A polg6rmester elmondta, hogy besz6lt Baros Erzs6bettel, ds megigdrte neki, hogy megoldj6k a

probl6mrit, mert a fa 6gai val6ban vesz6lyeztetik a hAztetot.

A k6pviselti-testtilet tagiai egys6gesen azt az 6ll6spontot k6pviselt6k, hogy el kell h5ritani
vesz6lyhelyzetet.

Egy6b 6szrev6tel, hozzlsz6las nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal - az alibbi hatirozatot ho^a

Bokor Ktizs6s Onkormi ta K6Dvi sel6-tcsttlcl6nek
17 12019 .()' lll.27 .) szimf hatrirozata
fa kivigissal kapcsolatban

Bokor Kozs6g Onkorminyzata K6pvisel6-lestiilete Baros Erzs6bet Bokor, Szabads6g
utca 3. szSm alatti lakos k6relm6t megvizsg6lva tgy hat6rozott, hogy haladdktalanul
megteszi a sziiksdges int6zkeddseket a vesz6lyhelyzet elh6ritis6ra.

A k6pviselo-testi.ilet felhatalmazta a polg6rmestert a toviibbi sziiks6ges int6zkeddsek
me916tel6vel.

Hat6rido: 6rtelernszer[i
Felelos: Hegedtis Pril polg6rne ster

a

3066 Bokor. Szabadsiig irt I5.
3066 Bokor. Szabadsiig tt 71.



B)

Hegedrls Pil polgr{nnester tAj6koztatta a testiilet tagiait, hogy a Magyar Faluprogram kertdn beliil
pllyrieni lehet falugondnoki g6pj6rrnt beszerzdsdre. A t6mogat6si 0sszeg brutt6 l5 milli6 Ft. Szer€tni,
ha tudndnak Osszkerdk meghajt6stt venni, uryanis a lili id6szzkban biztons6gosabban lehet vele
szillitani a gyerekeket. A jelerlegit Crt6kesltik, amely biztosltan6 a saj6t er6 0sszegdt.

Kdrte a k6pvisel6k dszreviteleit, hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpvisel6-testiilet t gjai egyetdrtettek a polgarmester eloterjesdesdyel, 6s egyhangrilag - 4 iger
szavazattal - az al6bbi hatarozatot hozta;

Bokor Kijzs6s Onkornrinvzata K6pvisel6-lestlitet6nck
I8i20I 9.ryIIL27,) szrimir hat lirozIti
falugondnoki 96pjrlrnii vSsdrldsrlval kapcsola(ban

Bokor Kdzsdg Onkomrinyzata Kdpvisel6-testiileten ligy hatarozott, hogy p6lydzatot
n)'ujt be a Magyar Falu Program keretdn beliil falugondnoki g6pjdnnt
beszerz6s6re/cser6j 6re.

A kipvisel6-lestulet Glhatalmazza . polginnestert a pdlyizzt beny:jt6sira 6s a
tovibbi sztlksdges intdzkeddsek megl4teldre.

Hatirid6: drtclenrszerrl
Felel6s: Hegedis Pdl polgArmestcr

c)

Hesedris P6l oolginnesler t j6koztatta a k6pvisel6-test0let tagiai! hogy Szopcs PCtcr kdpvise16 2019.

auguszfirs 31. napj{n Inisban lemondot kdpvisel6i mand6tumSr6l ( 3. szimri mell6klet ). A

Szeoes Peter kC ovisel6 elm ondta, azdrt nem tudta kitolteni mand6lumtt, mert 2019. szeptember l.
szefdrhel€tlen.

A kdpvisel6-tcstiilet is megk6szdnte eddigi munkritj6t.

Ttibb napiren<l nenr volt, egyib kCrd6s, 6szn:vdtel nem hangzott el, a polgrirmester (lr megkoszdnte I
reszvdtel! 6s az iilesl beaina.

kmf.

polgimrester felolvasta a kdpvisel6i tisztsdgrdl sz6l6 lemondAst.

bhondta, hogy a 2014, okt6ber 12. mpjin mqgtartott helyi onkonn6nyzati v5laszt6soo I 16

polgdrmesrer ds 4 f6 kcpvisel6jeldlr volt. Baros Erzsibet k€pvisel6 2019. iprilis 4. napjan mondou le

megszerzett mand6tum6r6l, a testiilet 4 l6vol rnrlkdddtt eddig, most pcdig 3 l6vel nrikddik tov6bb.

napj6t6l [j munkahelyet l6tcsit, amely ezzel a tisztseggel t s

Megkiiszonte, hory eddig a k6pvisel6-testulet tagia lehetett
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Bokor Ktizseg Onkorminfzata Polg6rmester6t6l
3066 Bokor, Szabads6g rit 14.

Ielefon: 32 1382-056i fax: 32/382-026
e-mail: csivan.korjeqyzosee@gmail.com

MEGHIVO

Magyarorszdg helyi dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Bokor K0zs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilet6nek i til6s6t

2019. aususztus 27.napi:ln ( kedden ) 17.00 6rira

dsszehivom.

Az iil6s he : Vend6ghiiz tanicskoz6 terme ( 3066 Bokor, Szabads6g utca 2.)

Nanirendi iavaslat

1. Javaslat a Helyi V6lasa6si Bizotts6g tagjainak megvLlasztitsfua
El6terjeszt6: dr.Turza Csaba J6zsefjegyz6

2. Egyebek

Megjelen6sdre, aktiv krjzremiik0d6s6re felt6tlen sz6mitok.

Bokor, 2019. augusztus 22.
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Jelenl6ti iv

Bokor Kcizs6g Onkorrndnyzata K6pvisel6-testtilet6nek
20l 9. augusztus 27 . nap.iAn megtartott iildsre

Hegediis P6l

Engel Krisztina

Maczk6 Liszl6

Szepes Pdter

pol96rmester

alpolg5rmester

k6pvisel5

k6pviseki

&x,p
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Lakossig kordbol meqielent

Tandcskozis i jo ggal reszl vesz:

dr. Turza Csaba J6zscf jegyzo
'..-- --t;7 /'
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Mitras26l6si Ktiztis 6nkormdnyzati Hivatal Jegyzrije
3068 M6traszolos, Kossull.t 1il|l

telefon. fa,r: 32l468-485;
e-mail: polghivmatraszolos@gmail.com

Javaslat
a Bokor Helyi V6laszt6si Bizottsrig taglainak 6s p6ttagiainak

megvilasztisdra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A v6lasztrisi eljrir6sr6l sz6l6 2013. dvi XXXVI. t<irv6ny ( toviibbiakban: Ve. ) 23.,$-a szerint az egy
szavaz6kdrrel rendelkez6 telepiildsen a helyi v6laszt6si bizotts6g 6t tagjit 6s legal6bb k6t p6ttagot a

telepiil6si dnkorm6nyzat kdpviselo-testiilete a helyi onkormrlnyzati k6pvisel6k ds polg6rmesterek
6ltal6nos vrilasztis6nak kitfiz6s6t kdvet6en, legkds6bb a szavazis napja elotti 42. napon viilasaja meg.
Magyarorsz6g kiizt6rsas6gi eln0ke a helyi dnkormrinyzati k6pviselok 6s polgArmesterek v6lasztiis6t
2019. jtlius 26. napjdn tiizte ki 2019. okt6ber 13. napjhra, ez€rt Bokor K6pvisel6-testiiletenek (
tov6bbiakban kdpvisel6-testiilet ) 2019. szeptember l. napj6ig kell eleget tennie a Ve.-b6l kdvetkez6
kdtelezetts6g6nek.

A Ve. 23.$-a 6rtelm6ben a Helyi Viilasztisi Bizottsrig tagjainak szemdlydre a Helyi V6lasztSsi Iroda
vezet6je tesz indiwinyt.

T6jdkoztatom a K6pvisel6-tcsti.ilet tagjait, hogy a Ve.25.$-a 6rtelm6ben a vllasa6si bizotts6g tagjaira
6s p6ttagjaira tett inditv6nyhoz m6dosit6 javalat nem nyrijthat6 be, valamint a v6laszt6si bizotts6g
tagjainak ds p6ttagjainak megv6lasztiisdr6l egy szavaz6ssal ddnt a k6pvisel6-testiilet.

Tisztelt K6pviscl6-tcstiilet!

Hat6rozati javaslat

Bokor K6pviselo{esttilete a v6laszt6si eljrirrisr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. tdrvdny 23. g-eban

biztositott jogkdr6ben elj6rva a Helyi Vrilaszt6si Bizofts6g tagjait 6s p6ttagjait az al6,bbi szem6lyi
Osszetdtelben megv6lasztja:

Tagok:

Duhonyi Ddnes SSndomd
Kalocsai Pdter
Piisztor J6zsef
Szepes Pdter G6born6
Szlobodnyik Ern6n6

P6ttagok

l. Dobos Szilvia Zsuzsanna
2. Szlobodnyik Em6

3066 Bokor, B6ke rit 31.
3066 Bokor, Szabadsrig tt 69.
3066 Bokor, Szabads6g rit 20.
3066 Bokor, Bdke it 21.
3066 Bokor, Szabads6g rit 7l .

3066 Bokor, SzabadsAg tt 15.

3066 Bokor, Szabads6g tit 7l .
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dr. Turza Csaba J6zsefsk.
jegyzo
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Bokor, 2019. augusztus 2l

A fentiek alapjrin k6rem, hogy a hatirozati javaslatot vitassa meg, 6s fogadja el.


