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rendes, nyilvános üléséről 
 



Készült Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 13. 
napján 17 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. Külön köszöntötte 
a meghívottakat, a Mezei Will. Kft. képviselőjét, Madarász Mike urat, valamint Boda 
Zoltán igazgató urat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagjából mindenki 
jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  
 
Tóth István polgármester dr. Keresztes Izabella jegyzőt jegyzőkönyvvezetőnek, 
Csábrák Csaba és Mihalovics Zsolt képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolta, fent nevezett képviselők vállalták a jegyzőkönyv hitelesítését.  
 
A képviselőknek nem volt módosító javaslata.  
 
A polgármester kérte a napirendek elfogadását, illetve kérte 2 napirenden kívüli pont 
elfogadását. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a polgármester átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 

2. A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási 
szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 

3. Vezetői tervek ismertetése, a művelődési ház és könyvtár új vezetőjének 
bemutatkozása  
Előterjesztő: Tóth István polgármester  
Előadó: Rikker Anita Márta művelődésszervező és könyvtáros 
 

4. Az önkormányzat 2021. évi települési szolgáltatói tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Tóth István polgármester  
Előadó: Bálint Gábor házibrigád vezető 
 



5. Tóth István polgármester előző évi, igénybe vett szabadságának 
megállapítása 
Előterjesztő: Lépő Mara 
Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 

6. Tóth István polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 
Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 

7. Döntés a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők, a munkaviszonyban álló dolgozók és a 
polgármester cafetéria juttatásáról 
 
Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző  
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 
 

8. Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 

     9.  Háziorvosi szolgálat beszámoló 2020-2021. 
   Előterjesztő és előadó: dr. Szabó Gábor háziorvos 
 
     10.  Egyebek 
  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 7 képviselő vett részt. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el megtárgyalásra: 
 

1/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a napirendről 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a polgármester átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 

2. A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási 
szerződés felülvizsgálata 

Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 

3. Vezetői tervek ismertetése, a művelődési ház és könyvtár új vezetőjének 
bemutatkozása  

Előterjesztő: Tóth István polgármester  
Előadó: Rikker Anita Márta művelődésszervező és könyvtáros 
 



4. Az önkormányzat 2021. évi települési szolgáltatói tevékenységéről szóló 
beszámoló 

Előterjesztő: Tóth István polgármester  
Előadó: Bálint Gábor házibrigád vezető 
 

5. Tóth István polgármester előző évi, igénybe vett szabadságának 
megállapítása 

Előterjesztő: Lépő Mara 
Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 

6. Tóth István polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 
Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 

7. Döntés a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati 
jogviszonyban álló köztisztviselők, a munkaviszonyban álló dolgozók és a 
polgármester cafetéria juttatásáról 

 
Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző  
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 
 

8. Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 

     9.  Háziorvosi szolgálat beszámoló 2020-2021. 
   Előterjesztő és előadó: dr. Szabó Gábor 
 
     10.  Egyebek 
  Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 
Tóth István polgármester bemutatta a MezeiVill Kft. képviselőjét Madarász Mike urat 
és átadta neki a szót. 
 
Madarász Mike úr bemutatta a céget, mely egy magyar cég és családi vállalkozás. 
Elmondta, hogy hozott egy bemutató darabot is. 10 év cseregaranciát vállalnak rá, kb. 
25 év az élettartama, valós színt ad. Elmondta, hogy ajánlatuk az ESCO programra 
épül, mely egész Európában elterjedt finanszírozási program. 60-70%-os 
energiamegtakarítást érnek el a lámpák, mely fedezi a törlesztőrészletet. A futamidő 
12 hónap 312 db. lámpára, a teljes ár 24.200.000-, Ft. Az éves karbantartási díj kb. 
5,7 millió Ft, melyből 3 milliót fedez az önkormányzatnak az energia megtakarítás. 
 
Szabó Gábor képviselő megkérdezte, ha javítás szükséges mennyi idő alatt érnek 
ide? Madarász úr válasza szerint a törvényi előírás 72 óra, ők törekednek a 48 órán 
belüli javításra. 
 
Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy hol vannak jelen a megyében, melyre 
Madarász úr nem tudott pontos választ adni.  
 
Hajdú József képviselő megjegyezte, hogy ő is LED lámpákat használ otthon, nincs 
velük probléma. Madarász úr elmondta, hogy az első lámpatesteket 2009-ben 



szerelték fel, amelyek azóta is stabilan működnek, kevés hibával, a most üzemben 
lévő lámpák hibáit el kell osztani 100-zal, mivel stabil technológián alapul. 
 
Madarász Mike bemutatta a lámpatest működését. 
 
Szűcs Krisztián képviselő megkérdezte, hogy az országban hány településen 
vannak jelen? Madarász úr válaszában tájékoztatta a képviselőket, hogy 171 
településen. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte, hogy van-e még kérdés.  
Nem volt, így Madarász úr 17.15-kor elköszönt. 
 
Tóth István polgármester újból emlékeztette a képviselő-testületet, hogy 3 
finanszírozási forma közül tudnak választani, ha majd döntés születik a közvilágítás 
korszerűsítés ügyében. Ezek: az ESCO program, saját hitel, vagy a JETA – a paksi 
atomerőmű alapítványának pályázata. A JETA-ra akár 2 ütemben is lehet pályázni. 
Tóth István polgármester bejelentette a Tungsram képviselőit Nehéz Beátát és Tóth 
Bálintot. Ezután átadta a szó Nehéz Beátának. 
Nehéz Beáta elmondta, hogy a Tungsram solution üzletága kb. 1,5 éve tért vissza a 
teljes szolgáltatás nyújtásához, magába foglalja a tervezés, kivitelezés, lámpák és az 
üzemeltetés díját is. A szolgáltatás LED-es technika nyújtására terjed ki, amellyel kb. 
50%-os energiamegtakarítás érhető el. Az ajánlat br. 20.500.000-, Ft. A korszerűsítés 
igénybevételére 3 verzió lehetséges: egy összegben, vagy ESCO finanszírozási 
program keretében, vagy saját hitelfelvétellel. Az ESCO finanszírozási program br. 
3.600.000-, Ft. éves szolgáltatási díj többletet jelent 12 éven keresztül. Ha az 
önkormányzat saját hitelt vesz fel br. 2.900.000-, Ft éves üzemeltetési díjtöbblettel kell 
számolni. Az energiamegtakarítás havonta kb. 104 kJ, amely az EKR rendszerben 
eladható és ebből az összegből akár a hiteltörlesztés fedezhető. Hitel esetén a 
lámpatestek az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
 
Tóth István polgármester szót adott a kérdéseknek. 
 
Dr. Szabó Gábor képviselő megkérdezte, hogy mennyi a garancia a lámpákra?  
Nehéz Beáta válaszában elmondta, hogy 12 év a garancia, de elmehetnek 15 évig. 
Emellett javítókészletet ad az üzemeltetőnek, így a meghibásodott lámpák 
cserélhetők, majd visszaküldhetők a gyártónak. Ezen felül 5 éves alkatrész utánpótlást 
tudnak biztosítani. 
 
Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy mióta gyárt a Tungsram LED lámpákat? 
Nehéz Beáta válaszában elmondta, hogy 2013 óta gyárt a cég ilyen lámpákat, de a 
jogelődje a G.E. már korábban is gyártott LED lámpákat. 
 
Szabó Krisztián képviselő megkérdezte, hogy mennyi a javítási idő? 
Nehéz Beáta válaszában elmondta, hogy 48, 72 óra vagy 8 nap a hibától függően. 
 
Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy jól értette a 2.500.000-, Ft. 
megtakarítást? 
Nehéz Beáta válaszában elmondta, hogy mielőtt a projekt elindul készül egy nyitó 
audit, hogy milyen energiamegtakarítás várható, majd a záró audit végén az 



önkormányzat tanúsítványt állítanak ki, mely eladható. A tanúsítvány eladható, 
melyben a Tungsram tud segíteni. 
 
Tóth István polgármester elköszönt a Tungsram képviselőitől. 
 
17.30 órakor megérkezett Rikker Anita Márta, a művelődési ház és könyvtár új 
vezetője. 
 
Tóth István polgármester köszöntötte a művelődési ház vezetőjét, majd az 1-es 
napirendi pont bemutatásába kezdett volna. 
dr. Keresztes Izabella jegyző jelezte, hogy van még egy napirenden kívüli pont a 
településrendezési terv módosítása. 
Tóth István polgármester jelezte, hogy az lesz az utolsó napirendi pont. 
 
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 saját hatáskörben 2022. január 15. napjától kérte 
az étkezési díjak módosítását. Részletesen beszélt az írásos előterjesztés alapján az 
elmúlt testületi ülés óta hozott döntések megvalósulásáról. Megrendelésre került a 
KOALA magazin, átvezetésre került a négy új kormányzati funkció, megkötésre került 
Szűcs Krisztiánnal a szerződés, benyújtásra került a pályázat, illetve folyamatban van 
az óvodába a hűtő-fűtő berendezések beszerzése, felszerelése. 
 
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 
……../2022. (……) számú képviselő-testületi határozat 

lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott 
döntéseiről szóló beszámolóról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2021. (XII.15.), 
106/2021. (XII.15.), 107/2021. (XII.15.), 108/2021. (XII.15.), 109/2021. (XII.15.), 
111/2021. (XII.15.), 113/2021. (XII.15.) számú 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 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
lejárt idejű határozatokról és a polgármester átruházott határkörben hozott 

döntéseiről szóló beszámolóról 
 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2021. (XII.15.), 
106/2021. (XII.15.), 107/2021. (XII.15.), 108/2021. (XII.15.), 109/2021. (XII.15.), 
111/2021. (XII.15.), 113/2021. (XII.15.) számú 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. A Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási 
szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő: Tóth István polgármester 
 

Tóth István polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzése során 
szükségesnek ítélte a közigazgatási szerződés felülvizsgálatát, melynek módosítási 
javaslatát a BCNÖ a 2021. december 21. napján tartott képviselő-testületi ülésen 
megtárgyalta és elfogadta.  
dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette a képviselőkkel a szükséges módosításokat, 
felolvasva a nemzetiségek jogairól szóló tv. (a továbbiakban: Njt.) 80. § (3) és (4) 
bekezdésben foglaltakat, jelezte, hogy az itt leírt rendelkezések szerződésbe foglalása 
szükséges. 
 

Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet, fogadja el a közigazgatási 
szerződés módosítási javaslatot. 
 

Határozati javaslat 
……../2022. (……) számú képviselő-testületi határozat 

a Bogyiszló Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási 
szerződés felülvizsgálatáról 

 
Bogyiszlói Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bogyiszló Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Közigazgatási szerződés Az önkormányzati működés 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása cím alá a 2. pont d) és e) alpontjával egészüljön ki. 
A d) alpont tartalmazza a Njtv. 80. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzetiségi 
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és az adószám igénylésével 
kapcsolatos határidők, együttműködési kötelezettségek, illetve a felelősök konkrét 
kijelölését Bogyiszló Község Önkormányzata végzi, amely feladatok ellátását 
gazdálkodási ügyintéző I. végzi. Az e) alpont tartalmazza a Njtv. 80. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzíteni kell a nemzetiségi testületi ülésen a 
jegyző vagy a megbízottja részvételét és szakmai segítségnyújtásának szabályozását 
a nemzetiségi testületi ülésen. 
Felelős: 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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

3/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási 

szerződés módosításáról 
 
Bogyiszlói Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bogyiszlói 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Közigazgatási szerződés Az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása cím alá a 2. pont d) 
és e) alpontjával egészüljön ki. 
A d) alpont tartalmazza a Njtv. 80. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Nemzetiségi 
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és az adószám 
igénylésével kapcsolatos határidők, együttműködési kötelezettségek, illetve a 
felelősök konkrét kijelölését Bogyiszló Község Önkormányzata végzi, amely 
feladatok ellátását gazdálkodási ügyintéző I. végzi. Az e) alpont tartalmazza a 
Njtv. 80. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzíteni kell a 
nemzetiségi testületi ülésen a jegyző vagy a megbízottja részvételét és szakmai 
segítségnyújtásának szabályozását a nemzetiségi testületi ülésen. 
Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 
Határidő: azonnal 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
3. Vezetői tervek ismertetése, a művelődési ház és könyvtár új vezetőjének 
bemutatkozása 
Előterjesztő és előadó: Rikker Anita Márta művelődésszervező és könyvtáros  
 
Tóth István polgármester átadta a szót Rikker Anitának, a művelődési ház és 
könyvtár új vezetőjének. 
Rikker Anita Márta művelődésszervező és könyvtáros ismertette a képviselő-
testület tagjaival elképzeléseit a jövőt illetően. Elmondta, hogy elődje munkásságát 
szeretné tovább vinni és a közösségi élet kiépítésére fordít nagy hangsúlyt az idei 
évben. Bemutatkozott, melynek során elmondta, hogy mennyi ideig és hol dolgozott. 
Kiemelte, hogy a pályázati lehetőségek megragadása kiemelt célja munkásságának. 
Felvázolta idei tervét a nagyobb rendezvényeket tekintve: május utolsó szombatján 
Falunap, július 9. aratónap, ősszel paprika nap vagy szüreti nap. Január utolsó 
hétvégjén tervezi összehívni a civil szervezetek, megismerni őket. Fentieket támogatni 
tudja-e a képviselő-testület? 
 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatják a nagy rendezvények 
megtartását, üdvözlik a civil szervezetekkel való találkozást. 
 
Tóth István polgármester javasolta, hogy minden civil szervezet 2 vezető 
tisztségviselőjét hívja meg Rikker Anita Márta. 
 



Hajdú József képviselő kérte, hogy halasszák későbbre a civil szervezetekkel való 
találkozást, mert egészségügyi problémák miatt nem tud részt venni a január végi 
találkozón. 
 
Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet, fogadja el a javasolt 
napokat, illetve a civil szervezetekkel való találkozás megszervezését. 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a művelődési ház és könyvtár vezetőjének 2022. évi terveiről 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évre 
tervezett fontosabb eseményeket, egyben támogatja a civil szervezettel való 
találkozást. 
Felelős: Rikker Anita Márta művelődésszervező és könyvtáros 
Határidő: azonnal 
 
Hajdú József képviselő javasolta, hogy a következő újságban nagyobb képek 
szerepeljenek. 
 
Tóth István polgármester a pályázatokhoz kapcsolódóan megjegyezte, hogy a 
Magyar Falu Programban van a kultúrához kapcsolódó pályázat, ezek ismertetését 
kérte a művelődésszervező asszonytól. 
 
Rikker Anita Márta ismertette a pályázatokat: bérfejlesztésre 1 személy részére 1 
éven keresztül, eszközpályázat, valamint a Hungarikum pályázat, amelyeken dolgozik 
és benyújtásra kerülnek. 
 
Hajdú József képviselő jelezte, hogy 100 éves a vadásztársaság, amelynek elnöke, 
így ők is pályázni szeretnének. 
 
Tóth István polgármester jelezte, hogy a község 750 éves fennállását is ünnepli idén 
Bogyiszló.  
 
Tóth István polgármester ismertette, hogy rövid távú kultúr-programként január 18. 
napján a Gasztromegye forgat Bogyiszlón, ötleteket kért milyen élelmiszerek 
kerüljenek megfőzésre? Ő javasolta a tejföles kalácsot és a birka-pörköltet. 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy várható a 
közeljövőben a tiszteletes asszony beiktatása is, pontos időpont még nincs. 
 
Mihalovics Zsolt képviselő emlékeztette a képviselő-testületet, hogy időpontot 
szeretne találni a Lajtha László gyűjtés, valamint nagypapája halálának 25. 
évfordulójára való megemlékezésre. Javasolta a paprika nap helyett rendezni a 
megemlékezést. 
 
Tóth István polgármester javasolta, hogy inkább az arató nap helyett kerüljön 
megrendezésre, a dátum megfelelő. 
 



Rikker Anita Márta tudatta a képviselő-testület tagjaival, hogy a helyi alapítvány 
farsangi bált szeretne szervezni február elején. A zenés-táncos mulatság szabályait 
tekintve szervezhető bál? 
 
Szabó Gábor képviselő, mint orvos nem javasolja. Nagyon gyors a betegség 
terjedése, negatívan változik napról napra az esetszám. 
 
Keresztes Izabella jegyző sem javasolta. A jelenleg hatályos szabályok betartásának 
ellenőrzése sem egyszerű feladat. 
 
Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy ki vette ki utoljára a kistermet? Nem 
javasolta újból kiadni a személynek, mert nem vigyáztak a tisztaságra, hangosak 
voltak. 
 
Boda Zoltán iskolaigazgató javasolta a rendezvényházat bulik megtartására. 
 
A képviselők tájékoztatták, hogy bezárt. 
 
Tóth István polgármester javasolta, hogy ameddig a járványügyi helyzet 
súlyosbodása fennáll, illetve magas a fertőzésszám, ne kerüljenek megtartásra zenés-
táncos rendezvények. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
zenés-táncos rendezvények meg nem tartásáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal a 
javaslattal, hogy ameddig a járványügyi helyzet súlyosbodása fennáll, illetve 
magas a fertőzésszám, ne kerüljenek megtartásra zenés-táncos rendezvények. 
Felelős: Rikker Anita Márta művelődésszervező és könyvtáros 
Határidő: azonnal 
 
Rikker Anita Márta a művelődési ház bérleti díjaival kapcsolatban kérdezte, hogy 
valóban ingyenes a helyi civil szervezeteknek évente 1 alkalommal? 
A képviselők tájékoztatták, hogy igen. 
 
Rikker Anita Márta megköszönte a tájékoztatást, hogy részt vehetett az ülésen, 18.15-
kor elhagyta az üléstermet.  
 
4. Az önkormányzat 2021. évi települési szolgáltatói tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előterjesztő: Tóth István polgármester 
Előadó: Bálint Gábor házibrigád vezető 
 
 
Bálint Gábor ismertette, hogy mezőőri feladatokat látott el, elődje távozása után, 
2021. év végén vette át a házibrigád vezetését. 
 



Tóth István polgármester ismertette Bálint Gábor feladat- és hatáskörét. Az 
önkormányzatnak dolgozó közmunkásokat irányítja. Mivel nemrégen vette át a 
vezetési feladatokat, érthető, ha nem tud részletes beszámolóval szolgálni. Kiemelte, 
hogy milyen területeken kell fejlődni a házibrigádban dolgozóknak. Ismertette az 
eszközpark bővülését. Megkérdezte Bálint Gábort hogyan látja a jövőt? 
 
Bálint Gábor megígérte, hogy javulni fog a fegyelem, a kommunikáción múlik minden. 
Ismertette a képviselőkkel az ő álláspontját, miszerint tudni kell bánni az emberekkel. 
Meglátása szerint mindenkit jól tud kezelni. Egy fiatalemberre hívja fel a figyelmet, aki 
beteg és nem kontrollálható, hogy szedi-e az orvosságot. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, véleménye.  
 
Dr. Szabó Gábor képviselő megköszönte a brigád-vezető munkáját. 
 
Mihalovics Zsolt képviselő örült, hogy Bálint Gábor a brigád-vezető. Szerinte is a 
megfelelő kommunikáción múlik minden. 
 
Csábrák Csaba alpolgármester kifejezte egyetértését a megfelelő hozzáállás és a jó 
kommunikáció szükségességével. 
 
Tóth István polgármester kifejtette, hogy fontos a példamutatás, hogy Bálint Gábor 
beáll dolgozni, ha szükséges, valamint az is jó, hogy korábban ő is dolgozott velük. 
 
Tóth István polgármester javasolta, hogy fogadják el a beszámolót. 

 
Határozati javaslat 

 
……../2022. (……) számú képviselő-testületi határozat 

a 2021. évi települési szolgáltatói beszámolóról 
 
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete fogadja el a 2021. évi 
települési szolgáltatói tevékenységről szóló beszámolót. 
Felelős: Bálint Gábor 
Határidő: azonnal 
 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a 2021. évi települési szolgáltatói beszámoló elfogadásáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi 
települési szolgáltatói beszámolót. 
Felelős: Bálint Gábor házibrigád vezető 
Határidő: azonnal 
 
Bálint Gábor a határozat elfogadás után saját személye helyettesítését kérte 
engedélyezni betegség, szabadság esetén. 



 
Tóth István polgármester tájékoztatta, hogy engedélyezik a helyettesítést. 
 
 
5. Tóth István polgármester előző évi, igénybe vett szabadságának 
megállapítása 
Előterjesztő: Lépő Mara munkaügyi - és pályázati referens 
Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 
dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiemelve, 
hogy jogszabályi előírás a képviselő-testületi egyetértés és kérte a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
……../2022. (……) számú képviselő-testületi határozat 

a polgármester előző évi igénybe vett szabadságának megállapítása 
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel Tóth István polgármester által igénybe vett szabadságát jóváhagyja.  
Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző  
Határidő: azonnal 
 
Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, véleménye. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt. 
Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal és a polgármester tartózkodásával 
az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a polgármester előző évi igénybe vett szabadságának megállapításáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel Tóth István polgármester által igénybe 
vett szabadságát. 
Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 
Határidő: azonnal 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 
 
6. Tóth István polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Lépő Mara munkaügyi - és pályázati referens 
Előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 



Dr. Keresztes Izabella jegyző ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiemelve, 
hogy jogszabályi előírás a képviselő-testületi egyetértés és kérte a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
……../2022. (……) számú képviselő-testületi határozat 

 
           Tóth István polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 
 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) – (3) bekezdéseiben 
foglaltakra figyelemmel az előterjesztés mellékletét képező, Tóth István polgármester 
2022. évi szabadságolási tervét jóváhagyja.  
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, véleménye. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt. 
Ezt követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal és a polgármester tartózkodásával 
az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
Tóth István polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel Tóth István polgármester 2022. évi 
szabadságolási tervét. 
Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 
Határidő: azonnal 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 
 
7. Döntés a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, a munkaviszonyban álló 
dolgozók és a polgármester cafetéria juttatásáról. 
Előterjesztő és előadó: dr. Keresztes Izabella jegyző 
 
Tóth István polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy 2012-ben 
hitelkonszolidáció az önkormányzatok felé, azonban a köztisztviselői kar 
illetményében azóta sem történt változás. Ugyan a polgármesterek fizetését a törvény 
erejénél fogva emelni kell 2022. január 1. napjától, de jelenleg nem rendelt hozzá 
forrást a kormány. Ez magával viszi a dolgozók felé törődést is, viszont a bérek miatt 
nagy lett a fluktuáció, ami aggasztó. 
 
Tóth István polgármester javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a dolgozói 
bérrendezésről mi a véleményük? Mit javasolnak, mennyi legyen az emelés mértéke, 
illetve pénzben vagy cafetériában javasolják az emelést? Megkérdezte, hogy külön 
döntés legyen erről a költségvetési rendelet megtárgyalásakor, kiterjesztve a cafetéria 
mértékének megállapításáról? 
 



Szűcs Gáborné képviselő és dr. Keresztes Izabella jegyző jelezték, hogy a 
cafetéria maximálisan adható összege nettó 400.000, - Ft. Jegyző asszony jelezte, 
hogy az adó mértéke idén január 1. napjától 28%. 
 
Tóth István polgármester megállapította, hogy a cafetéria mértékéről a költségvetési 
rendelet tárgyalásakor lesz döntés, most nem dönt a testület. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 
 
 
8. Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 
Tóth István polgármester emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy törvényi 
kötelezettségnek kell eleget tenniük a vagyonnyilatkozat leadásával. 
 
dr. Keresztes Izabella jegyző emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy 2 
példányban, lezárt borítékban kell leadni. 
 
Tóth István polgármester megkérte a képviselő-testületet tagjait, hogy hozzanak 
határozatot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a vagyonnyilatkozattéli kötelezettség teljesítéséről 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a 
továbbiakban: Mötv.) 39. §-ban foglaltak szerint az évenkénti 
vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Boda Zoltán igazgató úr mindent megköszönve, kifejezte örömét a képviselő-testület 
tagjainak együttműködését látva. További sikeres munkát kívánt, és elhagyta a termet. 
 
9. Háziorvosi beszámoló 2020-2021. 
Előterjesztő és előadó: Dr. Szabó Gábor háziorvos 
 
Dr. Szabó Gábor háziorvos, képviselő megkérdezte, hogy minden képviselő 
megkapta-e az átküldött előterjesztést, olvasták-e? 
A képviselő-testület tagjai olvasták az előterjesztést, egyetértettek az abban 
foglaltakkal. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte, hogy a rendelő takarítását ki végzi, rendben 
van-e minden? 
 
Dr. Szabó Gábor háziorvos tájékoztatta válaszában a képviselő-testület tagjait, hogy 
a rendelőben bent az asszisztens végzi a takarítást, nem bízza másra a szekrényben 



található gyógyszerek miatt. A beteg mosdó és váróterem takarítását a másik orvos 
asszisztense végzi, aki nem vállalja a továbbiakban tudomása szerint. 
 
Tóth István polgármester javasolta Ignácz Jutka személyét, aki megbízási 
szerződéssel tudná végezni a munkát. 
 
Hajdú József képviselő megkérdezte, hogy ki fizeti a takarítás díját a jövőben? 
 
Szűcs Krisztián képviselő tájékoztatta, hogy eddig is az önkormányzat fizette. 
 
Tóth István polgármester ötleteket vár a továbbiakban is takarító személyére, 
egyben javasolta elfogadni dr. Szabó Gábor beszámolóját.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
háziorvosi szolgálat beszámolójáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Dr. Szabó 
Gábor háziorvos által megküldött, bogyiszlói tevékenységéről előterjesztett 
tájékoztatást tudomásul veszi. 
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Szabó Gábor háziorvosnak 
Bogyiszló lakosságát szolgáló, lelkiismeretesen végzet munkájáért. 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 
 
 
10. Településrendezési terv 7. számú módosítása 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 
Tóth István polgármester ismertette, hogy Béres István főépítész előkészítette a 
Településrendezési Terv. 7. számú módosítását előzetes egyeztetések után. Az utolsó 
egyeztetésre 2021. december 14. napján került sor, melyen részt vett Kétnyári Aranka, 
a TMKH állami főépítésze és két munkatársa, valamint a két tervező, és Béres István 
főépítész. Röviden összefoglalta, hogy milyen problémák miatt került sor a 
megbeszélésre, és örömét fejezte ki, hogy előreláthatóan nem lesz akadály a 
módosítás véglegesítésének. 
 
Hajdú József képviselő megkérdezte mennyibe került ez a módosítás a 
településnek? 
 
Tóth István polgármester ismertette a költséget, br. 700.000, -Ft. 
 
Dr. Szabó Gábor képviselő megjegyezte, hogy látott olyan telkeket, ahol nem 
tartották a zöld felület megtartására irányuló előírásokat. 
 
Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta a képviselőket, hogy ellenőrizni 
fogják a jelzett ingatlan a korlátozó előírások alá eső területhez tartozik-e, illetve a 
távolság megtartását. 
 



Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, véleménye. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt. 
 
Tóth István polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Határozati javaslat 

……../2022. (….) számú képviselő-testületi határozat 
Bogyiszló község településrendezési terve 7. számú módosításának környezeti 
értékeléséhez, valamint a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények 

elfogadásáról, továbbá a község beépítésre szánt területeinek növeléséről 

 
 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
településrendezési terv 7. számú módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadta. 

1. A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja előírásai alapján Bogyiszló 
Község Településrendezési Tervének 7. számú módosítása során új beépítésre 
szánt területté nyilvánítja a 16/3 és 273 hrsz-ú földrészleteket, mivel az ott 
található meglévő lakótelkek bővítésére más alkalmas terület a község területén 
nem található. 

2. A Képviselő-testület a Polgármester által ismertetett partnerségi egyeztetés 
összegzését tartalmazó jegyzőkönyv (1. melléklet) tartalmával egyetért, azokat 
elfogadja. 

3. A Polgármester az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján kikérte a 
környezet védelmében illetékes közigazgatási szervek véleményét a környezeti 
vizsgálat lefolytatásának szükségességének tisztázása érdekében, mely 
véleményeket a Képviselő-testület megismert, azokat elfogadja (2. melléklet) 
és a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak. 

4. A Képviselő-testület a Polgármester által ismertetett, a véleményezési eljárás 
során beérkezett vélemények összegzésével (3. melléklet), és az egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyvének (4. melléklet) tartalmával egyetért, azokat elfogadja. 

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy fentiek értelmében a partnerségi 
egyeztetés, a környezeti vizsgálat szükségességének egyeztetése, valamint a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakasza jelen 
döntéssel lezárult, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tervező által 
készített dokumentációt a korábbi EljR. 40. § (1) bekezdése szerinti záró 
szakmai véleményezésre a Tolna Megyei Állami Főépítésznek megküldje.  

 
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: 

 
 
 

11/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
Bogyiszló község településrendezési terve 7. számú módosításának környezeti 
értékeléséhez, valamint a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények 

elfogadásáról, továbbá a község beépítésre szánt területeinek növeléséről 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: korábbi ELjR.) 39. § előírásai alapján az 
alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja előírásai alapján 
Bogyiszló Község Településrendezési Tervének 7. számú módosítása 
során új beépítésre szánt területté nyilvánítja a 16/3 és 273 hrsz-ú 
földrészleteket, mivel az ott található meglévő lakótelkek bővítésére más 
alkalmas terület a község területén nem található. 

2. A Képviselő-testület a Polgármester által ismertetett partnerségi 
egyeztetés összegzését tartalmazó jegyzőkönyv (1. melléklet) tartalmával 
egyetért, azokat elfogadja. 

3. A Polgármester az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 
kikérte a környezet védelmében illetékes közigazgatási szervek 
véleményét a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességének 
tisztázása érdekében, mely véleményeket a Képviselő-testület megismert, 
azokat elfogadja (2. melléklet) és a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartja indokoltnak. 

4. A Képviselő-testület a Polgármester által ismertetett, a véleményezési 
eljárás során beérkezett vélemények összegzésével (3. melléklet), és az 
egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvének (4. melléklet) tartalmával egyetért, 
azokat elfogadja. 

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy fentiek értelmében a partnerségi 
egyeztetés, a környezeti vizsgálat szükségességének egyeztetése, 
valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési 
szakasza jelen döntéssel lezárult, egyben felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a Tervező által készített dokumentációt a korábbi EljR. 40. § (1) 
bekezdése szerinti záró szakmai véleményezésre a Tolna Megyei Állami 
Főépítésznek megküldje. 

Felelős Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 



 
(Az előterjesztés és a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 
 
 
11. Egyéb kérdések 
Előterjesztő és előadó: Tóth István polgármester 
 
Tóth István polgármester kérte, hogy térjenek vissza a közvilágítás 
korszerűsítésének kérdéséhez, mielőtt az egyéb kérdésekben szereplő témákkal 
foglalkoznak. Emlékeztette a képviselőket, hogy a decemberben hozott képviselő-
testületi ülésen hozott döntés alapján szerződést köt a meghatalmazásuk alapján a 
közvilágítás karbantartására. Meglátása szerint az ülés elején megismert két ajánlat 
közül a Tungsram ajánlata a kedvezőbb, mégpedig a JETA konstrukció. Ezt akár két 
lépésben is meg tudja valósítani az önkormányzat. Ebben a konstrukcióban, illetve 
saját hitel esetén eladható lenne az energia-kvóta. 
 
Szűcs Krisztián képviselő megkérdezte, hogy jól emlékszik, hogy 2500/lámpa/év a 
költség, amelyet a közvilágítás karbantartására szán az önkormányzat? Ennek éves 
költsége kb. 700.000, - Ft.  
 
Mihalovics Zsolt képviselő érdeklődött, hogy ez az összeg addig fizetendő, ameddig 
a pályázat nyertesével megkötik a szerződést? 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta, hogy igen.  
 
Dr. Szabó Gábor képviselő megállapította, hogy az ESCO konstrukció a legdrágább 
az önkormányzatnak. Esetleg saját hitel felvételét nem tartja járhatónak a képviselő-
testület? 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta, hogy hitel felvételéhez engedély szükséges, 
ő maga nem javasolja továbbra sem a hitelfelvételt. 
 
Mihalics Zsolt képviselő megkérdezte, hogy a JETA pályázati összeg más célra, 
esetleges tervezésre fordítható-e? 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta, hogy tervezésre is fordítható az összeg. Két 
ütemben pályázna az önkormányzat. Addig is javasolta, hogy kérjenek be ajánlatot 
tervezésre. 
 
Mihalics Zsolt képviselő érdeklődött, ha külön meg kell terveztetni a korszerűsítést, 
miért nem elfogadható a Tungsram ajánlata? 
 
Tóth István polgármester javasolta, hogy várjanak a választásokig, és felhatalmazást 
kért tervezési ajánlat bekérésére. 
 
Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 



12/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
tervezési ajánlat bekérésére 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Tóth 
István polgármestert a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges tervezési 
ajánlatok bekérésére. 
Felelős: Tóth István polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester javasolta az ebben a napirendben szereplő kérdések 
megtárgyalását. 
 
dr. Keresztes Izabella jegyző szót kért, melyben ismertette, hogy a Magyar 
Államkincstári ellenőrzés a gépjármű szabályzat személyi hatályának hiányát jelölte 
meg a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, és az óvoda tekintetében. Mivel ezek a 
testületek, intézmények nem rendelkeznek saját autóval, javasolta a jelenleg hatályos 
gépjármű-szabályzat kiterjesztését a nemzetiségi önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal, társulás, az önkormányzat által fenntartott intézmények tagjaira is. Ismertette, 
hogy ezt az előterjesztést a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat már a 
decemberi ülésen tárgyalta, a javaslattal egytértett.  
 
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: 

 
13/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 

a gépjármű szabályzat személyi hatályának kiterjesztéséről 
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a hatályos 
gépjármű szabályzat személyi hatályának kiterjesztését. A szabályzat személyi 
hatálya kiterjed az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti 
egységére, közalkalmazottjára és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló dolgozójára, a nemzetiségi Önkormányzat tagjaira, az Önkormányzat 
irányítása alá tartozó intézményekre, a Bogyiszló-Fácánkert Óvoda Fenntartó 
Társulás tagjaira és irányítása alá tartozó intézményekre. 
Felelős: dr. Keresztes Izabella jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
dr. Keresztes Izabella jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az 
önkormányzat meghosszabbította a decemberben ismertetett és elfogadott javaslat 
szerint a vagyonkezelési szerződést a Szekszárdi Tankerületi Központtal a 
Sportcsarnokra vonatkozóan. Kérte a tájékoztatás elfogadását. 
 

 
 
 



14/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
az Önkormányzat és a Szekszárdi Tankerületi Központ között megkötött 

vagyonkezelési szerződés meghosszabbításáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja, hogy 
meghosszabbításra került az Önkormányzat és a Szekszárdi Tankerület között 
megkötött vagyonkezelési szerződés a Sportcsarnokra vonatkozóan. 
 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a JETA 
pályázat benyújtható a Zarándokház eszközbeszerzésére, a kérdés hogyan tudjuk 
benyújtani a pályázatot? Az összeg 7.499.350, - Ft., melyből az önkormányzatnak 5% 
önrészt, 374.968, - Ft. összeget kell biztosítani. Kéri az önrész vállalásának 
jóváhagyását a pályázat benyújtásához. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e, 
illetve van-e vélemény? 
Ellenvélemény nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

15/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a JETA-pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért és elfogadja, 
hogy a JETA-pályázat benyújtásához 5% önkormányzati önrész, 374.968, - Ft. 
szükséges, mely összeget a 2022. évi költségvetésben elkülöníti. 
A pályázat teljes költsége: 7 499 350 Ft, melyből a pályázaton igényelt 
támogatás: 7 124 382 Ft. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar 
Falu Program keretén belül van egy eszközbeszerzésre lehetőség, amiről Rikker Anita 
művelődési ház és könyvtár vezető asszony is tájékoztatott, ő írja a pályázatot erre. 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a plébánia 
épületének felújítását javasolta az atya, beszerzett hozzá püspöki engedélyt is és 
benyújtásra kerül a Katolikus Egyház részéről a pályázat az épület felújítására br. 
35.000.000, - Ft. összegben. Ez magában foglalja az ajtók, ablakok, vizesblokk 
cseréjét is. A felújítás után méltó helyet kapnak a civil szervezetek. 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az 
útfelújításra kiírt pályázat benyújtását javasolja, amelynek összege 15.000.000, -Ft., A 
pályázat elnyerése esetén a Zrínyi utcáig történjen meg a felújítás, ami korábban nem 
történt meg. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e, 
illetve van-e vélemény? 



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

16/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a Magyar Falu Program keretében kiírt útfelújítási pályázat benyújtásának 

támogatásáról 
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar 
Falu Program keretében kiírt útfelújításra költhető pályázat benyújtására tett 
javaslatot, amely a Zrínyi utcáig fedezné az út felújítás költségét. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy szintén a 
Magyar Falu Program pályázat keretében lehetőség van a járda felújítására is, mely a 
munkadíj vonatkozásában is fedezetet nyújt. Az elnyerhető összegből a Duna út 
melletti járdát javasolta felújítani, melyre már korábban elkészültek a felújítási tervek. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e a 
pályázat benyújtásával?  
Ellenvélemény nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

17/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a Magyar Falu Program keretében kiírt járdafelújítási pályázat benyújtásának 

támogatásáról  
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar 
Falu Program keretében kiírt járdafelújításra költhető pályázat benyújtására tett 
javaslatot, melyből a Duna út melletti járda felújítása történik. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy szintén a 
Magyar Falu Program pályázat keretében lehetőség van eszközbeszerzésre is, 
javaslata szerint kismarkolóra van szüksége a falunak, ahogyan már korábban is volt 
erről szó. Egy korábbi ajánlata van az önkormányzatnak erre vonatkozóan, amely 
30.800, - Euró, vagyis 10.800.000, -Ft + ÁFA összegre vonatkozik. Ez az euró 
árfolyamtól függően változhat, de ez nem jelent problémát, mert az eszközbeszerzés 
nyerhető összeg ezt fedezi 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e a 
pályázat benyújtásával?  
Ellenvélemény nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

18/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a Magyar Falu Program keretében kiírt eszközbeszerzési pályázat 

benyújtásának támogatásáról  
 



Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar 
Falu Program keretében kiírt eszközfelújításra költhető pályázat benyújtására 
tett javaslatot, amelyből az Önkormányzat kismarkoló beszerzését tervezi. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy szintén a 
Magyar Falu Program pályázat keretében lehetőség van játszótér kialakítására is, 
javasolta erre is benyújtani a pályázatot, és a benzinkút környékére építeni egy 
játszóteret. 
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e a 
pályázat benyújtásával?  
Ellenvélemény nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

19/2022. (I.13.) számú képviselő-testületi határozat 
a Magyar Falu Program keretében játszótér kialakítására kiírt pályázat 

benyújtásának támogatásáról  
 

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyar 
Falu Program keretében kiírt játszótér kialakítására költhető pályázat 
benyújtására tett javaslatot, amelyből a benzinkút környékén kerül kialakításra 
egy új játszótér. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 
Belügyminisztérium is írt ki pályázatot, melyre szintén javasolta benyújtani a 
pályázatot. Az elnyerhető összeg 12.760.721, - Ft. A pályázathoz 15% önkormányzati 
önrész szükséges. Ebből az összegből felújítható a Művelődési Háztól a Polgármesteri 
Hivatal mögötti kis utcák területe, költsége 15.012.614, - Ft. és tartalmazza az aszfalt 
és vízelvezetők költségét is. 
 
Mihalovics Zsolt képviselő megkérdezte, hogy a Józsaf A. utca, illetve a Küzdelem 
utca felújítása mikor várható? 
 
Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta, hogy a második ütemben tervezte 
fent nevezett utcák felújítását. 
 
Mihalovics Zsolt képviselő megkérdezte, hogy ez kb. mennyi idő múlva várható? 
 
Tóth István polgármester válaszában elmondta, hogy kb. 2 év múlva, ha minden 
rendben halad, hiszen az első ütem is megakasztásra került a Közút időszakos 
korlátozása miatt. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal alábbi határozatot hozta: 
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a Belügyminisztérium által kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról  

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázat benyújtására tett javaslatot, amelyből a 
Művelődési Háztól kerülnek felújításra a kis utcák a Kossuth utcáig a 
Polgármesteri Hivatal mögött, mellett. Az igényelt támogatás összege 
12.760.721, - Ft. A szükséges önerő összege 2.251.893, - Ft., amelynek 
elkülönítését a képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben vállalja. A projekt 
összköltsége 15.012.614, - Ft. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Közép-
Duna menti Fejlesztési Tanács Duna-holtág rekonstrukciós pályázata a 
részletmunkákra is kiterjed.  
 
Szűcs Krisztián képviselő megkérdezte, hogy a kultúrház gázkazán felújítása mikor 
történik meg? 
 
Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta, hogy az alternatív megoldásokkal 
egyelőre biztosított a kultúrház fűtése. 
 
Szűcs Gáborné képviselő javasolta, hogy erre is pályázzon az Önkormányzat. 
 
Szűcs Krisztián képviselő rákérdezett a kanális kotrására, mikorra várható? 
 
Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta, hogy tudomása szerint a vízügy 
nem támogatja ezt a törekvésüket, kotróra van szükség, ennek beszerzése 
betervezhető a költségvetésbe. 
 
Mihalovics Zsolt képviselő megkérdezte, hogy miért nem segít a vízügy? 
 
Tóth István polgármester válaszában tájékoztatta, hogy kicsi a szervezet, kevés 
pénzzel, ami tűzoltásra elég árvizek idején. 
A képviselők elmondják, hogy a közösség részéről fogalmazódnak meg kérdések a 
tevékenységükkel kapcsolatosan. 
 
Szűcs Gáborné képviselő megkérdezte, hogy a víztársulati befizetések miért 
szükségesek ebben az esetben? 
 
Hajdú József képviselő a Boldogság-útja kapcsán megkérdezte, hogy mi a 
megoldás, mert a föld nagyon kiemelkedik. A kanális széleket beszántják a gazdák. 
 
Tóth István polgármester javasolta, hogy a sáncokat ki kell emelni, az utakat, pedig 
fel kell emelni. 
 
Mihalovics Zsolt képviselő indítványozta, hogy polgármester úr javasoljon gép 
bérlést, illetve ki kell számolni mennyi munkát tud elvégezni egy óra alatt. 
 



Tóth István polgármester elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
ajánlatokat vár ezzel kapcsolatban. 
 
dr. Keresztes Izabella jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Mini 
Bölcsőde használatba vételi engedély kérelme benyújtásra került. 
dr. Keresztes Izabella jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a 
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
152. § (2) bekezdése értelmében a bérleti díjak emelése nem foganatosítható, a 
rendelkezés szerint 2022. december 31. napjáig. Így a decemberi képviselő-testületi 
ülésen elfogadott lakásbérleti rendelet módosításának hatálybalépési időpontját 
szükséges megváltoztatni. A képviselő-testület elfogadta a tájékoztatást a módosítás 
időpontjának szükségességéről. 
 
Tóth István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a faluban van 
egy beteg, óvodás korú kisgyermek, Hajpál Lacika, akinek gyógykezelés 
hozzájárulásként javasolt 50.000, - Ft. készpénz támogatás átutalását, amennyiben a 
későbbiekben szükséges a betegszállításban is segít az Önkormányzat.  
 
Tóth István polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy mindenki egyetért-e a 
kisgyermek pénzbeli segítségnyújtásával, illetve a szállításban való részvételben? 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozta. 
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Hajpál Lacika támogatásáról 

 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Hajpál 
Lacika gyógykezelését 50.000, - Ft pénzbeli támogatással, illetve a szállításban 
való segítség falajánlásában. 
 
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy ifjabb Hajpál Lászlóné Takarékbanknál vezetett 70600140-
15382520-00000000 számú számlájára 50.000, - Ft értékű támogatást biztosítson. 
Felelős: Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
ű 
 
 
 
Más az ülésen nem hangzott el, Tóth István polgármester a rendes, nyilvános ülést 
19.30 perckor berekesztette. 
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