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Jegyzőkönyv 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. december 15. napján tartott 

rendes, nyilvános üléséről 

 



Készült Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 15. 

napján 16 órai kezdettel tartott rendes, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza, ülésterem 

 

Jelen voltak:  Tóth István polgármester 

  Csábrák Csaba alpolgármester 

Dr. Szabó Gábor képviselő 

  Szűcs Gáborné képviselő 

Szűcs Krisztián képviselő 

Hajdú József képviselő 

Mihalovics Zsolt képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

  dr. Keresztes Izabella jegyző  

    

Tóth István polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 

hogy a képviselő-testület 7 tagjából 4 jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  

 

Tóth István polgármester dr. Keresztes Izabella jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek, 

Szűcs Krisztián és Dr. Szabó Gábor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 

javasolta, Szűcs Krisztián és Dr. Szabó Gábor képviselők vállalták a jegyzőkönyv 

hitelesítését.  

 

A polgármester kérte a napirendek elfogadását, illetve egy kiegészítő napirend 

elfogadását Egyebek címen. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről  

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 



2. Bogyiszló Község önkormányzati tulajdonú lakásainak bérleti díj emeléséről, 

valamint a lakások, helyiségek bérletéről szóló 6/2011. (IV.22.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő: Tóth István polgármester  

 

3. 2022. évi Étkezési térítési díj árváltozásáról szóló döntés, valamint a szociális 

igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) 

önkormányzati rendelete 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

4. Bogyiszló Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv megvitatása, 

valamint az ehhez kapcsolódó megbízási szerződés módosításáról szóló döntés 

meghozatala 

Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

5. Bogyiszló Község Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ 

vagyonkezelési szerződésének meghosszabbítása (Sportcsarnok) 

Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

6. Tűzifa támogatásról szóló, illetve a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási 

ösztöndíj-pályázatról szóló döntés, a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

7. Álláspályázatok megismerése, valamint döntés meghozatala a Közművelődési 

szakember-könyvtáros munkakörben meghirdetett pályázat kapcsán 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 
 
8. A benyújtott árajánlatok megvitatása és döntés meghozatala a Bogyiszló Község 

Közvilágítás korszerűsítése kérdésben 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 



 

9. KOALA magazin előfizetése vagy a Heim Pál Gyermekklinika támogatásáról szóló 

döntés meghozatala 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

10. Négy új kormányzati funkció átvételéről, valamint egy kormányzati funkció 

törléséről szóló tájékoztatás 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester  

 

Tóth István polgármester megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e a napirenddel 

kapcsolatban módosító javaslata, illetve elfogadják-e az Egyéb kérdések kiegészítő 

napirendi pont felvételét a napirendi pontokhoz. A képviselőknek nem volt módosító 

javaslata. 

 

A döntéshozatalban 4 képviselő vett részt. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat 

fogadta el megtárgyalásra: 

 

97/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a napirendről 

 

1. Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről  

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

2. Bogyiszló Község önkormányzati tulajdonú lakásainak bérleti díj emeléséről, 

valamint a lakások, helyiségek bérletéről szóló 6/2011. (IV.22.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő: Tóth István polgármester  

 



3. 2022. évi Étkezési térítési díj árváltozásáról szóló döntés, valamint a szociális 

igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) 

önkormányzati rendelete 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

4. Bogyiszló Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv 

megvitatása, valamint az ehhez kapcsolódó megbízási szerződés módosításáról 

szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

5. Bogyiszló Község Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ 

vagyonkezelési szerződésének meghosszabbítása (Sportcsarnok) 

Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

6. Tűzifa támogatásról szóló, illetve a Bursa Hungarica önkormányzati 

felsőoktatási ösztöndíj-pályázatról szóló döntés, a Bogyiszló Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális 

ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól és a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

7. Álláspályázatok megismerése, valamint döntés meghozatala a Közművelődési 

szakember-könyvtáros munkakörben meghirdetett pályázat kapcsán 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 
 
8. A benyújtott árajánlatok megvitatása és döntés meghozatala a Bogyiszló 

Község Közvilágítás korszerűsítése kérdésben 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

9. KOALA magazin előfizetése vagy a Heim Pál Gyermekklinika támogatásáról 
szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 



10. Négy új kormányzati funkció átvételéről, valamint egy kormányzati funkció 

törléséről szóló tájékoztatás 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester  

 

11. Egyéb kérdések 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

 

1. Beszámoló lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette a képviselőkkel a lejárt idejű határozatokról 

szóló előterjesztést. Elmondta, hogy a karácsonyi csomagok az időseknek kiosztásra 

kerültek, amelyekért nagy köszönet jár a képviselő-testület azon tagjainak, akik ebben 

részt tudtak venni. Elmondta, hogy az idősek rendkívül hálásak voltak. Részletesen 

beszélt az írásos előterjesztés alapján az elmúlt testületi ülés óta hozott döntések 

megvalósulásáról. Időközben megérkezett Szűcs Gáborné képviselő is 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye.  

 

Hozzászólás, vélemény nem volt.  

 

Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet, fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot: 

Határozati javaslat 

……../2021. (……) számú képviselő-testületi határozat 

lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolóról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2021 (VII.13.), 67/2021 

(IX.16.), 69/2021 (IX.16.), 71/2021 (IX.16.), 72/2021 (IX.16.), 74/2021 (IX.16.), 75/2021 



(IX.16.), 77/2021 (IX.16.), 78/2021 (IX.16.), 81/2021 (IX.16.) lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről 

szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős: Tóth István polgármester 

Közreműködik: dr. Keresztes Izabella jegyző 

Határidő: azonnal 

 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

módosító javaslata.  

 

A képviselőknek nem volt módosító javaslata.  

 

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

98/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolóról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2021 (VII.13.), 

67/2021 (IX.16.), 69/2021 (IX.16.), 71/2021 (IX.16.), 72/2021 (IX.16.), 74/2021 (IX.16.), 

75/2021 (IX.16.), 77/2021 (IX.16.), 78/2021 (IX.16.), 81/2021 (IX.16.) lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörökben hozott 

döntésekről szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.) 

 

2. Bogyiszló Község önkormányzati tulajdonú lakásainak bérleti díj 

emeléséről, valamint a lakások, helyiségek bérletéről szóló 6/2011. (IV. 22.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester elmondta, hogy ez a kérdés már korábban is felmerült, 

mert a képviselő-testület véleménye szerint túl alacsony a lakásbérleti díj. Ezért most 



szeretné, ha a képviselő-testület döntést tudna hozni az emelés mértékéről, 

összegéről, és a döntés értelmében módosításra kerülne a lakások bérleti díjának 

összege a rendeletben is. Az előterjesztés előadása közben megérkeztek Mihalovics 

Zsolt és Hajdú József képviselők is. 

 

Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet, fogadja el a 

rendeletmódosítási javaslatot. 

 

A képviselők a piaci árakat, a jelenlegi és potenciális bérlőket figyelembe véve 

megvitatták a javaslatot, és a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta. 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2021 (XII.16.) számú rendelete a lakások, helyiségek bérletéről 

szóló 6/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(Az önkormányzati rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

3. 2022. évi Étkezési térítési díj árváltozásáról szóló döntés, valamint a 

szociális igazgatás és szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló döntés meghozatala 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette a Fény Kft. árajánlatát, amelyek 2022. január 1. 

napjától érvényesek. A beszállító cég árajánlatában feltüntetett alapanyagárak, illetve 

rezsi árak közül felolvasott példákat a gyümölcsök, rizs, gumikesztyű, rezsi árának 

nagy mértékű emelkedéséről. Ismertette, hogy a szociális rendeletben szereplő árak, 

díjak mennyivel emelkednek, illetve ezek mennyi plusz költséget jelentenek az 

önkormányzat részére.  

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy kinek mi a véleménye. 

 



Minden képviselő hozzászólt a vitához, drágának találták az étkezési térítési díjakat. 

Egyetértettek abban, hogy ez nagyon sok plusz kiadást eredményez az önkormányzat 

részére. Végezetül Tóth István polgármester javaslata, hogy fogadják el a kiküldött 

térítési díjakat. Ezzel egyidőben felhívja a jegyzőt a 2022. évben fizetendő térítési díjak 

szerinti rendeletmódosításra, illetve egy újabb közbeszerzési pályázat kiírására 2022. 

év elején. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2021 (XII.16.) számú rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól és a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(Az önkormányzati rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

99/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

az étkezési térítési díjak emeléséről 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkezési térítési 

díjak emeléséről szóló előterjesztést elfogadja, ezzel egyidőben felhívja a 

jegyzőt a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a meghozott határozattal 

összhangban. Ezzel egyidőben felhívja a jegyzőt a 2022. év első felében egy 

újabb közbeszerzési pályázat kiírására. 

Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

4. Bogyiszló Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv 

megvitatása, valamint az ehhez kapcsolódó megbízási szerződés módosításáról 

szóló döntés meghozatala 



Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 
 
Dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltak szerint két 

részre tagoltan, hogy mi az indokoltsága a 2022. évi belső ellenőrzési terv 

elfogadásnak, illetve mi indokolja a megbízási szerződés módosítását. 

 

Dr. Keresztes Izabella jegyző kérte, hogy fogadják el a határozati javalatot: 

 

Határozati javaslat 
 

……../2021. (……) számú képviselő-testületi határozat 

a 2022. évi belső ellenőrzési munkatervről 

 
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete fogadja el a javasolt két 

témakör közül az Önkormányzat gazdálkodás szempontjából bevételi forrást is 

tartalmazó Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás 

vizsgálata témakört a 2022. évi belső ellenőrzési munkatervként. Egyúttal kérem a 

képviselő-testületet, hogy fogadják el tájékoztatásomat a belső ellenőrrel megkötött 

megbízási szerződés módosításának indokoltságáról. 

Felelős: dr. Keresztes Izabella 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye. 

 

Mihalovics Zsolt képviselőnek egy kérdése volt az étkezési díjak szabályozására 

vonatkozóan. Elmondtam neki, hogy a jogalkotó pl. a nagycsaládosok esetén nem kér 

igazolást, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén igazolni kell 

határozattal, míg szülői nyilatkozat esetén nem kell benyújtani jövedelmi igazolást a 

jogosultság igazolására. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 



100/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a 2022. évi belső ellenőrzési munkatervről 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bogyiszló 

Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkatervéről, valamint a 

belső ellenőrrel megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló 

előterjesztést. 

Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 

Határidő: azonnal 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

5. Bogyiszló Község Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ 

vagyonkezelési szerződésének meghosszabbítása (Sportcsarnok) 

Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 

 

Dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat és kérte a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

……../2021. (……) számú képviselő-testületi határozat 

a vagyonkezelési szerződés meghosszabbítására 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete fogadja el a Bogyiszló 

Község Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ között kötött 

vagyonkezelési szerződés meghosszabbítására tett javaslatot újabb 1 évre, 2022. 

január 1 napjától 2022. december 31. napjáig.  

Felelős: dr. Keresztes Izabella 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye. 

 

Hozzászólás, vélemény nem volt. 

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



101/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a vagyonkezelési szerződés meghosszabbítására 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

Önkormányzat és a Szekszárdi Tankerületi Központ között fennálló 

vagyonkezelési szerződést újabb egy éves határozott időtartamra, 2022. január 

1. napjától 2022. december 31. napjáig. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

6. Tűzifa támogatásról, illetve a Bursa Hungarica önkormányzati 

felsőoktatási ösztöndíj-pályázatról szóló döntés, a Bogyiszló Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének szociális igazgatás és szociális 

ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól és a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette, hogy a beérkezett öt pályázati anyagból négyen 

az A típusú pályázaton, egy fő pedig a B típusú pályázaton indultak. A Pénzügyi 

Bizottság hozott döntést, melynek értelmében minden pályázót egyenlő arányban, havi 

5.000 Ft-tal kívánja támogatni, mely összeg a 2022. évi költségvetés tervezése során 

250.000 Ft. elkülönítését kívánja meg.  

 

Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet, fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat 

……../2021. (……) számú határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára benyújtott pályázatok 

elbírálásáról 

 
1.) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára benyújtott 



pályázatok elbírálásával egyetért, mely szerint a pályázókat egyenlő arányban, 

havi 5.000 Ft támogatásban részesíti. 

2.) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi 

költségvetési rendelet tervezése során az ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

250.000 Ft keretösszeget különít el. 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

102/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásáról 

 

1.) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára 

benyújtott pályázatok elbírálásával egyetért, mely szerint a pályázókat 

egyenlő arányban, havi 5.000 Ft támogatásban részesíti. 

2.) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi 

költségvetési rendelet tervezése során az ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójára 250.000 Ft keretösszeget különít el. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

Tóth István polgármester ezután ismertette, hogy a tűzifa-támogatás összege 156 

köbméter tölgyfa vásárlását, illetve kiszállítását biztosította, ez 156 embernek jelent 

segítséget. Ismertette, hogy összesen 161 fő adta be az igényét. Ebből egy személy 

elutasításra került, mert egy háztartásban élnek és mindketten beadták az igényüket. 

A többi jelentkező közül 86 volt jogosult a szociális igazgatás és szociális ellátások 

helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) szerinti tűzifa-támogatásra. A határozatok kézbesítése és a fa kiszállítása 

részükre folyamatos. Azok, akik nem jogosultak is részesülhetnek tűzifa-

támogatásban a Rendelet szerint, amennyiben erről a képviselő-testület erről döntést 

hoz.  



Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy döntsenek arról, 

hogy a fennmaradó 70 köbméter fa kiknek kerüljön kiosztásra, illetve milyen 

feltételrendszer alapján történjen a kiválasztás. 

 

A képviselők a jövedelmi viszonyok alapján, méltányossági alapon döntöttek arról, 

hogy a benyújtott pályázaton kik nem részesülhetnek tűzifa támogatásban, így a négy 

legmagasabb jövedelemmel rendelkező pályázó elutasításra került. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

  

103/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a tűzifa-támogatás méltányossági alapon való elbírálásáról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatás 

és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján 70 fő tűzifa-támogatását hagyja jóvá. A jóváhagyott 

névsort melléklet tartalmazza. 

Felelős: Gocz Amarilla igazgatási ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

7. Álláspályázatok megismerése, valamint döntés meghozatala a 

Közművelődési szakember-könyvtáros munkakörben meghirdetett pályázat 

kapcsán 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette, hogy a meghirdetett állásra nyolc pályázat 

érkezett, amelyekből három volt érvénytelen. Elmondta, hogy az áttanulmányozott 

pályázatok közül két személy kimagasló szakmai képességekkel, készségekkel bír a 

pályázati anyagban található információk szerint, és kit talál a legmegfelelőbb 

személynek. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy két helyi is benyújtotta a 

pályázatot, szakmai tapasztalattal nem rendelkeznek. 

 



Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tekintsék meg 

a pályázati anyagokat, megkérdezte kinek mi a véleménye a pályázókról. 

 

A képviselő-testületi tagok megvitatták a pályázók anyagát, és egyetértettek abban, 

hogy előre nem látható, ki mennyi ideig marad egy munkakör elnyerése kapcsán, 

javasoltak 6 hónap próbaidő kikötését, és elfogadták polgármester úr javaslatát. 

 

104/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a közművelődés-könyvtáros munkakör betöltésére történő döntésről 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a benyújtott 

álláspályázatok áttekintése után Rikker Anita Márta pályázatát találta nyertesnek. 

A munkakört 2022. január 1. napjától kezdődően határozatlan ideig tölti be, 6 

hónap próbaidő kikötésével. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. A benyújtott árajánlatok megvitatása és döntés meghozatala a Bogyiszló 

Község közvilágítás korszerűsítése kérdésben 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy egy éve 

felmondták a közvilágítási szerződést a Közvill Kft.-vel, amelynek felmondási ideje 

most járt le. A kiírt pályázatra 4 cég nyújtott be ajánlatot, amelyek közül két árajánlat – 

a TUNGSRAM és a Mezei-Vill Kft. tűnik a legelőnyösebbnek az önkormányzat 

számára. A Közvill Kft. is benyújtotta pályázatát, és mindent ígér, azonban 

megfontolandó, hogy velük kössön-e az önkormányzat szerződést újra, mert 

nehézkesen ment a karbantartás. Mivel mindenképpen hitelből kell megoldani a 

beruházást, az a kérdés merült fel, hogy az önkormányzat saját maga vegyen fel hitelt, 

vagy ESCO-val éljenek. Az önkormányzat részére a saját hitel felvétele észszerűbb, 

mert kedvezőbbek a költségek. Ebből nézve a TUNGSRAM nyújtotta a legjobb 

ajánlatot. 12 évig ugyanaz a költség terheli az önkormányzatot, utána térül meg a 

beruházás. Ez magába foglalja a 341 lámpatest LED-es testre cserélését, amelyek 



tartósabbak és energiatakarékosak. Elmondta, hogy nem muszáj most dönteni a 

nyertes pályázatról, azonban addig is szerződést kell kötni a karbantartásra. Van egy 

vállalkozó, akit alkalmasnak talál e feladat megfelelő ellátására. 

 

Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tekintsék meg 

a pályázati anyagokat, megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye.  

 

Mihalovics Zsolt képviselő megkérdezte, hogy nem egyszerűbb most kiválasztani a 

győztes pályázót és leszerződni vele? 

 

Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy mennyibe kerülne most lecserélni az 

összes lámpát? 

 

Tóth István polgármester elmondta, hogy 20-25 milliós költséggel kell számolni, ha 

találunk rá forrást. Mivel önerőből nem tudjuk finanszírozni, mindenképpen hitel 

felvétele szükséges, tehát addig is szükséges a karbantartási szerződés megkötése. 

A karbantartás és az ESCO költség is elszámolható állami nomatívában. Persze 

ESCO és hitel esetén is számolni kell, hogy rárakódik még az infláció, drágulás és 

hogy a cégek is keresni akarnak az önkormányzaton. Javasolta, hogy a két 

előnyösebb ajánlatot tévő céget meghívja tárgyalni, de addig is dönteni kell arról, hogy 

felhatalmazást ad-e a képviselő-testület a karbantartási szerződés megkötésére a 

polgármesternek? 

 

Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet, fogadja el az alábbi 

határozati javaslatot: 

Határozati javaslat 

……../2021. (……) számú határozata a közvilágítás karbantartására irányuló 

szerződés megkötésére 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazást ad a 

polgármesternek, hogy megkötésre kerüljön karbantartási szerződés a közvilágítás 

karbantartására a ………., 2.500 Ft./lámpatest/év költséggel. Ugyanakkor 



felhatalmazást ad a két előnyösebb árajánlatot nyújtó cég képviselőivel való 

tárgyalásra a közvilágítás fejlesztése beruházás előkészítése érdekében. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

módosító javaslata.  

 

A képviselőknek nem volt módosító javaslata.  

 

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a közvilágítás karbantartására irányuló szerződés megkötésére 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 

István polgármestert a közvilágítás karbantartására irányuló szerződés 

megkötésére 2.500 Ft./lámpatest/év költséggel, valamint a két előnyösebb 

árajánlatot nyújtó cég képviselőivel való tárgyalásra a közvilágítás fejlesztése 

beruházás előkészítése érdekében. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. KOALA magazin előfizetésről vagy a Heim Pál Gyermekklinika 

támogatásáról szóló döntés meghozatala 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette a KOALA képességfejlesztő gyermekmagazin 

által küldött levelet, mely szerint az önkormányzat éves előfizetésével támogathatja a 

Heim Pál Gyermekklinikát. Az előfizetés összege 8800 Ft./év. 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye. Ha hozzászólás, vélemény nincs, javasolta a magazin 

előfizetését. 



 

Hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

106/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a KOALA képességfejlesztő gyermekmagazin előfizetésére 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért a KOALA 

képességfejlesztő gyermekmagazin éves előfizetésével, a Heim Pál 

Gyermekklinika támogatásával. 

 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

(A KOALA magazin levele a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

 

10. Négy új kormányzati funkció átvételéről, valamint egy kormányzati funkció 

törléséről szóló tájékoztatás 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette, hogy a következőkben használni kívánt 

kormányzati funkciók a Víztermelés, -kezelés, -ellátás, Településfejlesztési projektek 

és támogatásuk, Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása, illetve 

az Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. Az óvodai nevelés, ellátás szakmai 

feladatai kormányzati funkció az óvodánál használható, így töröltetnünk kell a 

nyilvántartásból. Mivel a költségvetési számvitelben a bevételeket és a kiadásokat 

azon a kormányzati funkción kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. 

Ezért is fontos, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyv helyesen 

tartalmazza a kormányzati funkciókat. A gyermekek minibölcsődében történő ellátása 

funkció az új minibölcsőde miatt fontos, így talán ez a legfontosabb az átvett funkciók 

közül. 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, véleménye. 

 



Hozzászólás, vélemény nem volt. 

 

Határozati javaslat 

……../2021. (….) számú képviselő-testületi határozat 

kormányzati funkciók módosításáról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kormányzati 

funkciók módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadta. 

Felelős Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 

módosító javaslata.  

 

A képviselőknek nem volt módosító javaslata.  

 

Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

107/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

kormányzati funkciók módosításáról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

kormányzati funkciók módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadta. 

Felelős Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. Egyéb kérdések 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Nyárfa utcai 

pályázati felújítás (BM) műszaki átvétele megtörtént, I. oszályú minőségben végezték 

el a munkálatokat. Az önerőt az önkormányzat tulajdonában álló markológéppel 

végzett munka jelenti. 

 



Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Zrínyi utcai 

felújítás pályázata (Magyar Falu Program) rossz adatokkal került benyújtásra és 

elfogadásra, így a Fő utcai rész felújítására újabb pályázatot kell benyújtani, amelyet 

az önkormányzat be fog nyújtani. A Zrínyi utcával kapcsolatosan benyújtott panaszok 

orvosolásra kerültek, a betonozás még folyamatban van. 

Hajdú József képviselő megjegyezte, hogy ez szégyen, mellyel minden képviselő 

egyetértett. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a ravatalozó 

felújítása, rendbe tétele megtörtént. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Közép-

Duna Menti Fejlesztési Tanács benyújtott egy pályázatot a PIP (Paksi Ipari Park) NKft.-

hez, melyen100 millió Ft.-ot egy tanulmány elkészítéséhez. Ez érinti Bogyiszlót is, 

ugyanis a teljes térséget felmérik a vízügyi vállalatok pályáztatásával, megvizsgálják, 

hogy hogyan lehetséges a rehabilitáció, a holtágak egybekötése melyik csatornán 

lehetséges. 

Dr. Szabó Gábor képviselő megkérdezte, hogy a régi elavult már? 

Tóth István polgármester válaszában elmondta, hogy a régi tanulmány 2009-ben 

készült, elavult és csak Fadd környékét érintette. 

Hajdú József képviselő elmondta, hogy senki nem tudja mennyire mély a meder akár 

itt Bogyiszlónál, akár a térségben. 

Tóth István polgármester véleménye szerint a bogyiszlói holtágnál szükséges a  

teljes mederkotrás. 

Szűcs Krisztián képviselő szerint a csatornát is ki kellene tisztítani végig. 

Tóth István polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy ez csak egy 

tanulmány lesz, amely tájékoztatást nyújt a térségnek a Holt-Duna ágak állapotáról, 

nem történik munkavégzés. Véleménye szerint a Sió árvíz kapunál lehetséges a 

kényszer, zárcső szükséges, 3 irányú zsilippel. 

Hajdú József képviselő véleménye szerint ki kellen kövezni a csatornát. 

Szűcs Krisztián képviselő véleménye szerint fennáll az eldugulás veszélye az árvíz 

kapunál. 

Tóth István polgármester elmondta, hogy az M9 miatt nem lehetséges nyílt, 

megvizsgálják. 



Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a piactér 

kialakításához megjött az építési engedély, le kell bontani az ott lévő épületet. Két 

ajánlat érkezett rá: Váradi 7 millió Ft.-ért, Szűcs Krisztián képviselő 2,5 millió Ft.-ért 

vállalja a bontást. Felhívta a figyelmet, hogy a területet tisztán kell átadni. Kéri a 

képviselő-testület felhatalmazását, hogy megköthesse a szerződést a bontásra Szűcs 

Krisztián képviselővel. 

Mihalovics Zsolt képviselő megjegyezte, hogy egy korábban lebontott ház most 

csúnyább, mint volt. 

Szűcs Krisztián képviselő megjegyezte, azért, mert a törmelék vegyes, és így 

nemvihető a saját sitt-telepre, szét kellett volna válogatni. 

Hajdú József képviselő érdeklődött, hogy a piactér területén lebontandó ház 

területén tiszta terület lesz átadva. 

Tóth István polgármester megerősítette, hogy igen. 

 

Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

108/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

szerződés megkötéséről a piactér területén álló ház bontására 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 

István polgármestert Szűcs Krisztiánnal való szerződéskötésre, mely a 7132, 

Bogyiszló, 525. hrsz-ú ingatlanon található épület bontására vonatkozik. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a VP-7.2.1.1-

20.  számú pályázat (a továbbiakban: VP pályázat)2021. december 18. napjáig 

nyújtható be, mely szintén a piactér kialakításához szükséges. Az ehhez szükséges 

önerő összege 12.600.936 Ft. A TOP plusz pályázat majd csak 2022. januártól 

nyújtható be, de még nincs kiírva a pályázat, melyhez vízügyi tanács vélemény 

szükséges. Azt javasolta a VP pályázat költségvetésének ismertetése után, hogy ez a 

pályázat kerüljön benyújtásra, a korábban javasolt határozati formában.  

 



Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

109/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a VP-7.2.1.1-20.  helyi termékérétékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és 

eszköz fejlesztése pályázat benyújtásáról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a VP6-

7.2.1.1-20 azonosító számú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázaton való részvételt az 

alábbiak szerint: 

A projekt címe: Bogyiszlói piac fejlesztése  

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Bogyiszló, Petőfi S. u. 20.  

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Bogyiszló, Hrsz.: 525 

A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-20 

A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően: 73 930 907 Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 72 152 907 Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege (saját 

forrás): 12 600 936 Ft 

A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 61 329 971 

Ft 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati 

önerő összegét a 2022. évi költségvetésben elkülöníti. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 

elnyerése esetén a fentiekben részletezett fejlesztést megvalósítja 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Bogyiszlói 

Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde Fácánkerti tagóvodája az óvoda vezető kérése 

szerint nevelőtestületi értekezlet miatt zárva tart 2021. december 22.-2022. január 2. 

napja között. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 83. § (2) bekezdés b) pontja 

szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.  



Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e a 

vezető-óvónő kérésével kapcsolatban?  

Ellenvélemény nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

110/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde Fácánkerti tagóvodája 2021. 

december 22.-2022. január 2. napja közötti zárva tartásáról  

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bogyiszlói 

Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde Fácánkerti tagóvodája fenntartója 

engedélyezi az óvoda vezető kérésére nevelőtesti értekezlet miatt az óvoda zárva 

tartását 2021. december 22.-2022. január 2. napja között. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Bogyiszlói 

Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője a megmaradt dologi soron található 

összeget szeretné jutalom formájában kiosztani. Arról is tájékoztatást nyújtott 

polgármester úr, hogy tudomása szerint az óvodának szüksége van klíma 

berendezésekre, ezért javasolta a klímaberendezések beszerzését elsődlegesen, és 

utána a maradék összeg átcsoportosítását. Két árajánlat összehasonlítását mutatta 

be, mely közül egyik egy drágább, mínusz 25 C fokig fűt is, az olcsóbb mínusz 5 C 

fokig fűt.  

Szűcs Gáborné képviselő megjegyezte, hogy ez a sor nem fordítható jutalom 

kifizetésére. 

Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta, hogy van lehetőség az összeg 

átcsoportosítására az önkormányzat költségvetési rendelete szerint, illetve fontos 

tudni, hogy a fel nem használt forrás visszafizetendő a központi maradványalapba. 

Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy szükséges-e a drágább klíma 

megvásárlása? 

Tóth István polgármester felvetette azt, hogy nem csak ez a kérdés, hanem az is, 

hogy az önkormányzat többi dolgozója, a polgármesteri hivatal alkalmazottai és a 



közfoglalkoztatottak kapnak-e jutalmat, valamint elmondta, hogy most az óvónők bére 

rendezett. 

Mihalovics Zsolt képviselő megjegyezte, hogy sok helyen nem kapnak jutalmat. 

Dr. Szabó Gábor képviselő javaslata az volt, hogy a klímát mindképpen vásárolják 

meg. 

Szabó Gáborné képviselő megkérdezte, hogy pontosan hány főnek szeretnének 

jutalmat? 

Tóth István polgármester válaszában elmondta, hogy 15 fő. 

Szabó Gáborné képviselő elmondta, hogy Fácánkert is számít. 

Tóth István polgármester megkérdezte, hogy ki mit támogat? Elköltésre kerüljön az 

egész összeg? Minden tisztviselőnek szeretnének jutalmat fizetni. 

Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy ez mindenkinek adható? 

Szabó Gáborné képviselő elmondta, hogy ezt csak az óvoda költheti el. 

Tóth István polgármester megválaszolta, hogy minden tisztviselőnek szeretne 

juttatni az önkormányzat, hogy 30.000 Ft. összegben utalvány, szociális juttatás, vagy 

szép kártya juttatás kerüljön jutalomként kiosztásra? Másik kérdés, hogy 4 db. drágább 

klíma, vagy 3 db. drágább klíma és 1 db. olcsóbb klíma kerüljön felszerelésre, és a 

fennmaradó összeg kerüljön átcsoportosításra? 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

111/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde termeiben klíma 

beszerzéséről, valamint dolgozóinak, valamint a közalkalmazottak és 

közfoglalkoztatottak részére jutalom kiosztásáról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde minden termében 4 db. klíma 

beszerzését a fennmaradt költségvetési forrásból, azzal, hogy az fennmaradó 

összeg átcsoportosítható jutalom kifizetésére, valamint támogatja az 

Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak 

részére egységesen 30.000 Ft. értékű jutalom kifizetését a rendelkezésre álló 

önkormányzati forrásból. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 



Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 

háromszögben levő fák közül az E-ON a legveszélyesebbeket feszültség-mentesítés 

után kivágatta. A kivágott fák még nem kerültek elszállításra, a többi fa kivágása után 

az Önkormányzat értékesíteni kívánja. 2 lehetőség adott: lábon eladva 8000, - Ft/fa, 

vagy megbízás alapján kivágják 5000, - Ft/fa áron, majd a kivágott fát értékesítik. Ez 

NÉBIH regisztrációt igényel, plusz szállítólevél szükséges, de ez nyereséget hoz az 

önkormányzat részére. 

Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy ha 5000, Ft/fa áron vágják ki a fát, 

minden felelősség a kitermelőé? 

Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta, hogy igen. 

Szűcs Krisztián és Mihalovics Zsolt képviselők javaslata, hogy a fa maradjon a 

falunak, értékesítse az Önkormányzat. 

Tóth István polgármester javasolta, hogy termelje ki egy vállalkozó. 

Szűcs Krisztián képviselő javasolta, hogy bízzanak meg egy vállalkozót. 

Tóth István polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy előre 

finanszírozza meg az Önkormányzat a fakivágást, és utána saját maga értékesítse azt. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

112/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

a Bogyiszló Önkormányzat tulajdonában álló háromszög területén 

fakitermelésről és értékesítésről 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 

István polgármestert, hogy szerződést kössön a maradék veszélyes fa 

kivágására, és az értékesítésre. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy folyamatban 

van a kártérítési per, amelyet Joachim Wilhelm Stack indított az Önkormányzat ellen. 

Jelenleg a Törvényszék egy közbenső döntést hozott, a község szabályozási tervének 

jóváhagyásáról és a helyi építési szabályzatának megállapításáról szóló 1/2005. (I.29.) 



számú önkormányzati rendelet Kúriai felülvizsgálatát indítványozta, a Kúria 

Önkormányzati Tanácsa előtti eljárás befejezéséig pedig felfüggeszti a peres eljárást. 

 

Csábrák Csaba képviselő megkérdezte, hogy miért tart ilyen sokáig a per? 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy volt egy 

megbeszélés, amely érinti a per tartalmát is, így a Rendezési Terv felülvizsgálatánál 

ki kell térni a zöld felület fenntartásának kérdésére. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a német 

testvérváros diák-önkormányzata érdeklődött az iskola képviselőjénél, hogy mikor 

kerül megrendezésre a 25 éves testvérvárosi évforduló ünneplése. Az iskola 

tájékoztatta a testvériskola diák-önkormányzatát, hogy ebben a kérdésben az 

önkormányzat hoz majd döntést. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy egy helyi 

lakos, aki a bátaszéki öregotthonban kapott helyet szeretne önkormányzati lakást 

igényelni.  

A képviselő-testület tagjai egyetértettek abban, hogy nem tudnak számára lakást 

biztosítani, és egyébként is szüksége van segítségre ahhoz, hogy elláthassa magát. 

Szűcs Krisztián képviselő vállalta a tájékoztatását. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a jövő évi Magyar 

Falu Program támogatási területeiről, újdonságokról. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy lakossági 

panasz (nem helybéli, csak látogató) érkezett a katolikus temető sírmegváltási díjával 

kapcsolatban, valamint arról, hogy nem találta meg a mosdót. A polgármester úr 

emlékeztett mindenkit, hogy a sírok megváltásának díj-kiszabása nem az 

Önkormányzat feladatkörébe tartozik, illetve van mosdó is, sajnálja, hogy nem találta 

meg a panaszos. 

Szűcs Gáborné képviselő emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy nemrég volt 

temető ellenőrzés a Kormányhivatal részéről, nem tud feltárt hiányosságokról. 

 



Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az 

adóhatósági ügyintéző kolléga felmondott, mert nem bírja a megterhelést. Ez is 

érintheti a lakásbérlet kérdését, mert a leendő új kollégának akár felajánlható szolgálati 

lakás is. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a katolikus 

plébánia ingyenesen átadja az épületet az Önkormányzat részére, így egy épületben 

helyet kapnak a helyi civil szervezetek. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a JETA 

pályázat beadását szükségesnek tartja a zarándokszállás miatt, ahogy szó volt a 

korábbi testületi üléseken. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozta: 

 

113/2021. (XII.15.) számú képviselő-testületi határozat 

JETA pályázat benyújtásáról 

 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Bogyiszló Önkormányzat tulajdonában álló Zarándokszállás fejlesztéséhez 

JETA pályázat benyújtását. 

Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Más az ülésen nem hangzott el, Tóth István polgármester a rendes, nyilvános ülést 

19.30 perckor berekesztette. 

 

 
Tóth István 

polgármester 

 
dr. Keresztes Izabella 

jegyző 
 

 

                        Szűcs Krisztián 
  képviselő 

Dr. Szabó Gábor 
képviselő 

  
jegyzőkönyv-hitelesítők 


