Bokor Kiizs6g OnkormrinYzata
K6pviseli!testiilet6nek
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jegyziikiinyve

K6sziilt: Bokor Kiizs6g dnkorm{nyzata K6pviscliltestiilet6nek 2021. tle ccmber 14. napjrin
megtartott 6ltal6nos kaizmeghallgatrs16l.

,tr.GYZoxdNvv
Kdsziilt: llokor Kozsdg Onkonnrinyzata Kepviselo-testiiletdnek 2021. decemberl4. napjin a Bokori
Miivel6ddsi Hriz dpiiletdben (3066 Bokor, Szabadsrig [t 14.) megtartott altal6nos kozureghallgatris16l.
Jelen,'anlak:

Hegedtis P6l

Maczk6 [.riszki
Berta Roland
Krisris lr6n

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpvisel6

kdpvisel6

Tan6cqkozfui iqggalrdszt vesz: dr. Hetzmann Szabina Szilvia.jegyzo
[-akossiig r6szdrol megelent: Jelenl6ti iv szerint

Hcgedlis I'>dl polgirmester kdszdnttitte a me gjelenteket. MegriLllapitotta, hogy a k6pvisel6-testiilel
tagjribol 4 fii van.jelen, dr. Illds Mrirta Szilvia igazoltan t6vol maradt. A polgiirmester megiillapitotta
k6pviselo-testiilet hat6rozatk6pes, az 6ltalSnos ktizmeghallgatrist megnyitotta
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A polg6rrnester az aliibbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pviselo-testiilet rdszdre
Napirendi iavaslat

l.

Beszdrno16 Bokor Kcizsdg Onkonndnyzata Kepvisel(i-testiiletdnek 2021. 6vi tev6kenysegerol
Il l(!terieszto: Ile gedfis P6l polg6rnrester

2.

'l'ervek aj0v6re ndzve

lrlijlcrieszt6: He gediis Pril polgiirmester'

3.

Lakossrigi dszrevdtelek, hozz6sz6l6sok

Megkdrdczte a kdpviselo-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendi javas lat.

A

kdpviselo-testiilet rdszdrol egy6b napirendi javaslat nem hangzott el,

4 iger, szavazattal

elfogadta

azt.
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l.Napircnrl
Besz{moki Bokor Ktizs6g 6nkorrninyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2021. 6vi tev6kenys6g616l.

Ilegediis Pril polgrirmester A 2021. 6v pdnztigyi szempontb6l kedvezobb volt az elozo 6vhez
viszonyitva. A Magyar Falu Program keretdn beltil kev6s olyan p6ly6zat jelenik meg, melyre piilyiizni
tudnak.
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Ebben az dvben Kommun6lis eszkrjz beszerz6sdre p|lyiztak, melyet meg is nyert az
cinkorm6nyzat. F[inyir6 traktor es kapcsol6d6 utiinfirt6, h6tol6lap, illetve, H6rnar6
bcszcrzisihcz nyedek tSmogatist. A beszerzdst az AGRO-BODI KFT-ndl, rnint
legalacsonyabb riraj6nlatot ad6nril, bonyolitottrik le brutt6 2 348 488 Ft -dft.
Pirlyiuatot nyirjtottak be szoci6lis tiizifiira, rnelyet szintin megnyertek 24mr mennyis6gben.
Irelt t6le, n.rert nem tudta, hogyan tudja szdtosztani. Rendeletet kellett alkotni a kdpviseloIesliiletnek a 202l,12022. 6vi szociiilis cel[r tiizeltianlag tdrnogatrisr6l, ahol a jogosultsiig
I'eltdtelei meghal6roz6sra kerliltek. Hatiiridore 5 k6relern drkezett be, melyek megfeleltek a
I'eltdteleknek. A kdrelmezoknek ker[ilt szdtoszt6sra a ttizifa. Szerinte j6 helyre keriiltek.
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Bokor cinkorm6rryzata a rendkiviili kiegdszfto t6mogat6sra benyirjtott prilydzatol 398 281 Ft

.

tAmogatrsl kapott.

A Nemzeti Mtveloddsi Intizet Nonprolit Kozhaszn[r Korlatolt Feleloss6gii Trirsasrig I rnilli6
Ft-tal tiimogatta az onkorm6nyzatot. Kar6csonyra vagy Farsangra szeretn6nek ebb6l
rendezvdnyt szervezni a falu lakoss6g6nak. Szerinte karScsonyra ne legyen, mer1 sokan ftlnek
a vfrust6l. A Tamogat6i Okirat szerint a megval6sitds l<ezd6 nap.ja: 2021. jinius 14.

utols6napja: 2022. riprilis 30.
polgrirmester beszrimol6jriban ernlftette, tobben is kdrdezik t6le. midrt nem pilylz-ik az
<inkorm6nyzat ritfehir jit6sra. Egyszer'[i az oka, nred nincs az dnkonn6nvzatnak tda. Tribben is ugy
gondoljik, hogy a 02 hrsz-i [t az tinkolrn6nyzat tulajdona. Pedig nern, az Orszdgos Vagyonkezelo Zrt.
tulajdona. A Ktjz[rtkezeki Kht. felajanlotta, hogy az rinkormdnyzat tulajdon6ba adja a 37 hrsz-[r
valarnint a 98/l hrsz-i utat. Ezek az utak nagyon rossz 6llapotban vatnak, k6tyisak.
i Ebben az dvben is sikertllt iskolakezd6si tdrnogat6st fizetni. nt ikul6scsomagot adni.
i Karicsonyi csomag is lesz. d<intdtt r6la a kdpv iselo-testti let. Azok kapj6k, akik
6letvitelszerticn Bokoron laknak.
> Tartoltak falunapot is, aki ott volt,j6l 6rezte magrt.
L Festot6bor volt szeptenrberben Bokoron, az elkesziilt festurdnyeket kir{llitotthk a
Kultfrhdzban. Egy 6vig ott lesz, hagyom6nyt szeretn6nek teremteni bel6le.
i R6gen hagyonriny volt, hog1, P6szt6r6l jdttek az iskol6sok Bokona kiriindLrlni eg1, napra. Az
iddn kett<i napra jrittek- Tetszett nekik a falu.
) Kozmunk6sokat fbglalkoztatnak. A falut tblyamatosan takaritjSk, fiivet vrignak, parkot
rendeznek. A temetobeu is fblyamatosan nyirj6k a liivet, a lizelvezelti iirkokat is karban
tartj6k.

A

2. Nanirend

Tcrvck

a

jtiv6re ndzve

ls6flnester: Terveil2022. dvre vonatkoz6an az akibbiak szerint fbglalta dssze
Hesediis Pil
i Falunapmegszervezdse.
} Fiird6j6rat megszervezdse (a telepiildsen dlok elmennck kdzosen valatnelyik fiirdohelyre
fiirddn i).
F lngyenes Wl-FI Bokor telepiildsen
L TOP p6lyriaatok benyrijt6sa ( csapad6kviz elvezetds, jrllsz6t6r dpft6se)
> a 37 hrsz-'t ds a 98/1 hrsz-u [rt ritvdtele a N6gr'5d Megyei Kdztitkezelo Khrt6l, valamint a 02
hrsz-ri rit lrtvetele az Orszdgos Vagyonkezelo Zrrttil, ma.id pilyizat benyirjt6sa a Magyar Falu
Program keret6n beltil ezek f'elirj itrisira.
) Szeretnd a csatorn6zdst ntegoldani a telepiildsen. Ez nagyrn6rt6kben liigg pdlyezat
megielendsetol 6s annak tartaltnit6l.

-
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Kdzviligftrls korszer[isitdse

!

Farsangi b6l megszervezdse. A sztiksdges lorrris rendelkezdsre rill.

irgy tervezi, hogy az <inkorrndnyzatnak nc kelljen lirfrist

biztositani rri.

Nagyvonalakban ennyit szeretett volna elmondani a 2022. €v lerveiti\l
3. Na irend

Lakossrigi 6szrev6telck, hozzisz6ldsok
Hegedtis P6l polg6rnrester kdrte az eszrev6teleket, hozz6sz6ldsokat a lakoss6gt6l

Andclk vics Mefta helv i lakos: A K dzvil6gitris lejlesztdse nagyou j6 gondolat. Az o utc6jukban rn6r
hosszabb ideje rincs kiizr ildgitds

Hegediis Pril pq!&ituesltglr T6j6koztatta, hogy 6 mrir ttibb alkalommal bejelentette a KOZVILL-nek,
de mdg most sem.i6ttek orvosolni a hib6t. Pontosan ott nincs kdzvil6git5s, ahol idos beteg emberek
dlnek.

Anderkovics M6rta helyi lakos: A csapad6kviz elvezetds rnelyik r6szt fogja drinteni a leleptil6sen?

Viilasz6ban elmondta, hogy az
Maczk6 Ldszl6 al ll ol
eldontdsre, hogy melyik fhlurdsz a legveszdlyeztetettebb.

a pilyizat

k6szitdsekor keriil

llegediis P6l Bolgaluester: Az ijnkorm6n yzat Helyi Epitisi Szabrilyzata tartalmaz belteriiletrol 6s
kiilteriiletrol is rajzokat. Ezek a ra.jzok 2006-ban kesztiltek, tehiit mindenk6pp irjabbak kellen6nek,
mert olyan r6szeken is kellvizelvezet6 6rok, amit a konibbi rajz nern tafialmaz.
udvardban van egy villanyoszlop.
Duhonv i MSrton helvi lahos
-Az
villanyszerel6 nem mert felmennr ra.

A

harkrilyok sz6tr6gt5k, a

Anderkovics Miirta helyi lakos: Az irt olyan rossz, hogy rd sem lehet menni. K6t nagy kiityri van
benne. Nem 6rti, hogy midrt nem lehetett m6r itvenni a kiizfrft6] az utat.
Zagyi Viktor helyi lakos: Hozzdsz6l6s6ban elmondta, hogy a BujSki katonai fton is nagy aut6kj6rnak.
Most lett felfjitva, fdl dv ds t6nkre megy.

Ilesediis Pdl oolsdnnester: Az (rt a honvidsd gd. lla a 02 hrsz-[r utat az Orszagos Vagyonkezelo Zrttol
sikeliilne 6tvenni, f'elirjilani, akkor lehetne s[rlykorkitozo tiblSt kihelyezni
i Viktor he ilakos: A Katonai lton nincs tiizcsap

Ilesedris P6l nol[6rmester: Bizik abban , hogy hamarosan lehetos6giik lesz
elkiszitiscre. Abban lehet rnaid kiilteriiletet beltediletbe vonni

irj

rendezdsi terv

Anderkovics Mrifta helyi lakostSzerinte az orszdggyLil6si k6pviselSt, meg lehetne k6rni, hogy
segitsen. Megk6rdezte azt is, Iehet -e tudni, mennyi az 6nkorm6nyzat kdltsdgvetdse, ds hogy saj6t
bevdtele csak a venddgh6z tizenreltetds6bol van-e.

llecediis P6l Dolsdrmester: S ajit bevdtele az clnkomSnyzatnak csak a vend6ghiiz tizemeltetds6b6l van,
ad6bevdteleket elvont6k. A kommunflis ad6 befizetdsek maradnak az dnkorm6nyzatn5l.
Rendelkez6siikre 5ll olyan kimutatSs, amely az rinkorm6nyzatnak a 2021. janurir-okt6ber h6napban
teljesffett bevdteleit ds kiadiisait tartalmazza. A feltett pdnz0gyi kdrddsekre a polgiirmester ebbtil a
tdj6koztat6b6l vdlaszolt.

az

Zagvi Viktor helyi lakos: megk6rdezte, hogy a vegyes bolt val6ban megsztinik-e Bokor telepiil6sen?
tegediis Pdl polsimester': Vdlasz6ban elmondta , a vegyes bolt tizemeltetoje jelezle, hogy bezhr. Az
iizlethelyis6g szoci6lis boltkdnt val6 tizemeltet6se nehdzkes, nekik kellene a dol9oz6 b6r6t
kigazd6lkodni. Ha igy lenne, akkor meg kellene sztintetni a bevfs6rl6st P6szt6n. Ha egy j6l miiktido
rendszert megsztintetnek, akkor rn i marad k6rdezte a Polgirmester.
I

Zagyi-N6meth Judit helyi lakos: Megk6rdeae, j6l tudja-e, hogy a kulturrilis szervez6 munkakrir
betriltdse frjdlLisban kritelezo az cinkorm |nyzatnil?

Ileuedtis P51 oolgiilrnester: T ri.idkoztatta, hogy
Ibglalkoztatni a kultuliilis szervez6t

it7.

cinkorm6nyzatnak

heti l2 6r6ban

kcitelezo

l

Koriibban [rgy volt, hogy egy bokori lakos akinek meg val az eloirt iskolai vdgzettsige v6llalja
azonban u91 gondolta mdgscrtr. Jelerrlcg Miitrlszolcis. Bokor ds Grriib Onkorrrrdny/al(,k krizo(el
loglalkoztatnak k(izmiivelodesi szakernbert.

Tobb napilend nem volt. egl'cb k6rdes. cszrevdtel ncrn hangzott el. a I'olgdrmeslcr Ur rnegkiiszcinte
riszv6telt- 6s a k<iznreghallgatrist bezdrta.
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Bokor K0zs6g Onkorminyzata Polgirmester€t6l

MEGHIVO
Bokor Kcizsdg Onkorm6nyzata
K6pvisel6testrilete
2021. december l4-6n (kedden)
17.30 6rit6l

AlrarANos KozMEGHALLGATAST rART
a

Bokor Miivel6d6si tliz 6piilet6ben
3066 Bokor, Szabadsig rit 14. sz6m alatt
Napirendi pontok

Besz6mol6 Rokor

Kdzs6g Onkorm6nyzata Kipviselo-testiiletdnek

2021

.

dvi

tevdkenvs6g6rol.
Eliitelieszto: Flegediis P6l polgdrmester

A

2.

Tervek a j 6vore ndzve
Eloterieszto: Hegediis Pril polgiirmester

3.

Lakossrigi 6szrev6telek, hozzitsz6l{sok

kdz6rdekri hozzisz6lis (panasz. kdrdds. javaslat. kritika. stb.)

id<itartama
szem6lyenk6nt elso alkalommal max. 5 perc. miisodik alkalommal max. 3 perc. Valamennyi
hozztrszolo tovribbi 2 perc idotartamban reag6lhat az adott viiaszra.

A tan6cskozisra tisztelettel meghivom az Erintett int6zm6nyek vezetfit,
dolgoz6it, a civil szervezetek k6pvisel6it 6s Bokor polg:irait.

Bokor, 2021. november 26.
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JELENLETI iV

Bokor K6zsdg Onkormrinyzata K6pviselo-testtiietdnek
Bokor Miivel6d6si Hrt 6piilet6ben (3066 Bokor, Szabadsiig rit 14.)
202 1. december 14. napj6n megtartott iiltal6nos kcizmeghallgatris6r6l

Hegediis Prll

polgriLrmester

Maczk6 L6szl6

alpolg6rmester

Berta Roland

k6pvisel6

Dr. Illds Mrirta Szilvia

k6pviselo

Kisds lr6n

k6pvisel6
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Tan6cskoz6si iossal meshivottak
dr. Hetzmann Szabina

Szilvia
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JELENLETI IV
a Bokor Ktizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Bokor Miivel6d6si H:iz 6piilet6ben (3066 Bokor, Szabadsrig rit 14.)

2021. december

1,1.

napjfn megtartott riltahinos ktizmeghallgatdsrln megielent
meghivottak161 6s 6llampolgdrokr6l

"/L 0,1 *-.

Lt

4nphl&:uin .h[ln.tlt]..

C..v.::.)
o

l"
'7

,Z.rr-

Al6iris

Lakcim

N6v

.]'r:)
Uc'*.-.-,tln-

11,
rywY- \. ! \-to''v-

14

.

{.f
..L.

i

.t

/-:

.^ L

c 3

.,[

--

Se..-Cc..&r.i

,,II

l/,,,(/:_
""'"""")

t Li.

l---- --------t ,

J

tl

""

U

^l-,fi,y

h

La ,'t /l
r,4*,-

.[.:..:.....

