
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelet Bocskaikerti Polgárok! 
 
Először is szeretném megköszönni a bizalmukat és a támogatásukat, amellyel 
megtiszteltek engem és a képviselő-testület tagjait az önkormányzati 
választásokon! Az új képviselő-testület tagjaival együtt elhatároztuk, hogy 
tájékoztatni kívánjuk a település lakosságát az eddig elvégzett munkáról és egy 
helyi újságot fogunk rendszeresen Bocskaikertben megjelentetni. Ebben a 
kiadványban az Önkormányzat és az intézmények számolnak be az adott 
időszak munkájáról, a pályázatokon elért eredményekről. Szeretnénk előre 
jelezni a lakosság felé a következő 1-2 hónap eseményeit, programjait és a 
közérdekű információikat. Hiányt pótolunk ezzel, mivel az itt élő emberek 
joggal kíváncsiak arra, hogyan dolgozik a polgármester és a képviselő-testület, 
hogyan folyik a munka a Hivatalban és az intézményekben. Mi fog történni 
ebben a ciklusban Bocskaikertben? Milyen intézkedéseket teszünk a jelen 
problémáinak a megoldására és milyen terveink vannak a település jövőjére, 
fejlesztésére vonatkozóan? 
A lakosság sajnos nem tud résztvenni a testületi üléseken és még nem sikerült 
megoldani a kábeltelevíziós közvetítését sem az üléseknek. Ennek pedig az 
lenne a nem titkolt célja, hogy a lakosság láthassa, hogyan folyik a munka a 
képviselő-testületi üléseken, hogyan döntenek a képviselők a települést érintő 
kérdésekben. Ezáltal jobban nyomon követhetővé és számon kérhetővé válhatna 
a polgármester és a képviselő-testület munkája. Megfelelnek-e az elvárásoknak, 
beváltják-e a hozzájuk fűzött reményeket, betartják-e a választás előtt tett 
ígéreteiket? Az újságban az új képviselő-testület hitelesen kíván beszámolni 
arról, hogy mit vett át az induláskor örökségként és a rendelkezésre álló 
forrásokból hogyan kívánja megoldani az előtte álló feladatokat. Számot ad a 
ciklusból eltelt eddigi időszak alatt elvégzett munkájáról. Ne az kösse le az 
energiáink nagy részét, hogy magyarázkodjunk az alaptalan szóbeszédekkel, a 
minden alapot nélkülöző kritikákkal, vádaskodásokkal szemben és ne azt kelljen 
bizonygatnunk, hogy a döntéseink és az azt követő intézkedések mennyire  



 
 
 
 
 
 
szolgálják Bocskaikert érdekét. Azt vállaltuk tovább visszük az előző testület 
által elkezdett munkát, Bocskaikertben a fejlődés nem állhat meg. Döntéseinket 
sem egyéni, sem csoport, sem pártérdekek, nem befolyásolhatják, csak is 
Bocskaikert érdekét tarthatjuk a szemünk előtt. Fontos, hogy egyetértés legyen a 
település jelenét és a jövőjét meghatározó  kérdésekben, a lakosság és az 
Önkormányzat között, illetve a képviselő-testületben egyaránt. Továbbra is 
biztosítanunk kell a feltételeket a település és az intézményeink 
működőképességéhez. El kell látnunk a törvényben előírt kötelező feladatainkat, 
amelyekhez a forrásokat, a bevételeket meg kell teremtenünk.  
Jól kell gazdálkodnunk a bevételeinkkel, szükséges a kiadásainkat csökkenteni, 
muszáj takarékoskodni. Már az alakuló ülésen meg kellett tennünk az első 
lépéseket a gazdasági egyensúly megteremtése érdekében. A képviselő-testület 
elhatározta, hogy magán kezdi meg a takarékoskodást, mivel csak így várhatja el 
a lakosságtól, hogy a későbbi intézkedéseihez partner legyen. A testület a 
képviselők tiszteletdíját a törvényben írt legkisebb összegben határozta meg és 
fogadta el, ez bruttó 53.795 Ft-ot jelent. A polgármester szintén a törvényben írt 
legkisebb összegben kérte meghatározni a tiszteletdíját és a költségtérítését, /az 
előző polgármester tiszteletdíja bruttó 386.400 Ft, a költségtérítése 96.600 Ft 
volt, a jelenlegi polgármester tiszteletdíja bruttó 312.800 Ft, a költségtérítése 
62.560 Ft/ a polgármester a saját gépkocsiját használja a hivatalos ügyek 
intézéséhez. 
 A választások után a testületnek először az önkormányzat anyagi helyzetét 
kellett áttekinteni, mekkora a működési hitel nagysága, a szállítói és egyéb a 
tartozások.  
/A 2004 évi beruházások közül a temető beruházás az, amely 20.550 E Ft-tal 
került beállításra, amely összegből 12.300 E Ft CÉDE pályázati támogatás volt. 
A valóságban a temető beruházás 35.776 E Ft-ba került, de a többlet kiadások 
miatt az önkormányzatnak 20 Millió Ft hitelt kellett felvennie, melynek a 
visszafizetése 2005 végére  volt tervezve, de ez nem történt meg./  
Az önkormányzat 2006. évi költségvetési előirányzata 385.819 e Ft volt, 
amelyből 16.000 e Ft hiteltartozás maradt.  
Ezen felül az előző évekről maradt tartozások az alábbiak: 
-Bocskaikert-Hajdúböszörmény szennyvíz tisztítómű bővítésének Bocskaikertre 
eső része 7.084 e Ft 
-Hajdúböszörmény-Bocskaikert csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 
Bocskaikertet terhelő működési hozzájárulás 8.574 e Ft 
Ezek figyelembe vételével az előző testület által kötelezettség összesen 31.658 e 
Ft, amely összeget az éves működés költségein felül kell kigazdálkodnunk. Az 
előbbi számokból látható, hogy a hitel és a tartozások nagysága nagyon szűk 
mozgásteret enged az önkormányzat részére a fejlesztések terén. A képviselő-
testület kidolgozott egy takarékossági programot, melynek a célja elsősorban a  



 
 
 
 
 
hitel és a tartozások csökkentése, az önkormányzat működőképességének a 
megőrzése, a tervezett fejlesztések, pályázatok  önerejének megteremtése. Az 
első lépés a hivatal és az intézmények gazdasági-személyi feltételeinek az 
áttekintése volt. A gazdasági vezetőnk a hivatalból 2006. augusztusban elment, a 
munkakör nem volt betöltve, 2006. szeptembertől, a jegyző asszony 
helyettesítette, amiért helyettesítési díjat vett fel. 
A képviselő-testület 2007. február 12-én az alábbi intézkedés tervet fogadta el: 
• A kötelező feladatellátást és a működőképességet biztosítani kell az alábbi 

feltételekkel:  
 a 2007-2008-as tanév kezdete előtt meg kell vizsgálni az iskola és óvoda, 
mint közoktatási intézmények összevonásának lehetőségét. 

 az iskolában a tanulószobai igény felmérésének eredményeként, 
esetlegesen, egy létszámcsökkentése képzelhető el. 

 az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző munkaidejének 
csökkentését kell kezdeményezni. 

 a közművelődési előadó munkaidejének csökkentését, illetve esetleges 
leépítését vizsgálni kell. 

 a családsegítés és gyermekvédelmi szakmai munkáját segítő pszichológus 
foglalkoztatása a tényleges igényeknek megfelelően történjen.  

 a pénzügyi vezető a csoport feladatának áttekintését követően 2007. 
március 30-ig tegyen javaslatot az esetleges létszámcsökkentésre.  

 
A képviselő-testület és a jegyző asszony között tartós feszültség támadt, mivel 
eltérően ítélték meg a testület által kidolgozott takarékossági programot és annak 
a végrehajtását. Ennek a tartós egyet nem értésnek az eredménye az lett, hogy a  
képviselő-testület mérlegelte ennek a helyzetnek a megoldási lehetőségeit, 
anyagi kihatásait és egyhangúan a jegyző asszony munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetése mellett döntött március 29-én. Az 
átmeneti időszakban Verdes Jánosné aljegyző asszony látta el helyettesítési 
feladatokat a Hivatalban. A jegyzői álláshelyre a pályázati kiírást követően 36 
db pályázat érkezett, a képviselő-testület a jelöltek meghallgatása után Szaniszló 
Tamás urat választotta meg május 9-én Bocskaikert jegyzőjének. 
 
Szőllős Sándor 
polgármester 
 
Tisztelet Bocskaikerti Lakosok! 
 
A jegyzői munkakört május 15-én vettem át, majd ezt követően hozzákezdtem  
áttekinteni az Önkormányzat meglévő szerződéseit. A szerződések többsége 
2006 nyarán lett meghosszabbítva, általánosságban a legtöbbről elmondható: az  
 



 
 
 
 
 
Önkormányzat számára sok előnyt nem tartalmaznak. Egy ilyen előnytelen 
szerződést már sikerült megszüntetni. 
  
Több, az előző önkormányzati ciklusban indult, illetve megvalósult 
beruházásnak a lezárása (terhe) maradt ránk. / iskolai sportpálya, csatornamű-
társulás/ A Polgármesteri Hivatalban 2007. május óta 3 álláshely került 
megszüntetésre, a döntést részben a mesterségesen felduzzasztott létszám 
indokolta, másrészt a feladatok és a munkakörök átcsoportosításra kerültek. A 
körülményekhez és a feladatokhoz a létszám optimálisnak mondható a 
Hivatalban, ahol jelenleg 8 fő ügyintéző dolgozik. Ebből az építész kolléga heti 
20 órában – azaz félállásban – tölti ki munkakörét. 
  
A következő táblázat ismerteti az októberi helyhatósági választásokat követően 
rögzített vagyonmérlege 
2006. december     ezer forintban 
 
ESZKÖZÖK 
Immateriális javak         2 865  
Tárgyi eszközök     544 049 
Befektetett péznzügyi eszközök 
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök   81 464 
Befektetett eszközök összesen   624 374 
Készletek       
Követelések          9 658  
Értékpapírok         
Pénzeszközök          6 454 
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások       9 855 
Forgóeszközök összesen      25 967 
Eszközök összesen     654 345  
 
FORRÁSOK 
Induló tőke       13 741 
Tőkeváltozások               584 729 
Értékelési tartalék      
Saját tőke összesen                          598 470 
Költségvetési tartalékok       1 734 
Vállalkozási tartalékok         
Tartalékok összesen        1 734 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek     39 566 
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások    14 575 
Kötelezettségek összesen      54 141 
Források összesen      654345  
                
 
A mérleg adataiból látható, hogy a településnek az adóssága mintegy 54 millió 
forint, ebből közel 40 millió forintot tesz ki a rövid lejáratú kötelezettség.  



 
 
 
 
 
Ilyen helyzetben kezdte meg a munkáját az új képviselő-testület a választások 
után. Ezekhez a terhekhez adódik még hozzá az olyan nem várt kiadás, amelyet 
pl. a napokban kellett átutalnunk, a Hajdúböszörménnyel közös Víz- és 
Csatornamű Társulat működési költségeinek túllépése miatt kell az 
Önkormányzatunknak kifizetni 8.5 millió forintot - készfizető kezesként. 
Egyre nagyobb problémát jelent a településünkön a sok gondozatlan telek és a 
parlagfű. A parlagfüvet az I. világháború alatt hozták át Észak-Amerikából. 
Hazánk mai területén már a 20-as években megtalálható volt a dél-somogyi 
részeken. Ekkor elsősorban nagy uradalmakban jelent meg, ahonnan 
áruszállítási útvonalak mentén szétterjedt kezdetben csak a déli részeken, majd 
tovább észak felé. Nem sok idő telt el, megszokta az éghajlatot és mára az egyik 
legigénytelenebb és legagresszívebb gyomnövényünk. 
A parlagfű leggyakoribb szaporodási helye, a megbolygatott talajú elhanyagolt 
parlagterületek, mint például nagyberuházások, ipartelepek, utak, kertek stb. 
területei. Először 1950-ben vizsgálták a gyomok előfordulását Magyarországon, 
ekkor a parlagfű „csak” a 21. helyen állt a gyakoriság és a területi eloszlás 
vonatkozásában, mára a legelterjedtebb egészségkárosodást okozó 
gyomnövény. A parlagfű irtása elsősorban egészségügyi és gazdasági 
szempontok miatt indokolt hazánkban. 
 
A mechanikai védekezés módjai: 

- kézi gyomlálás, 
- kapálás, 
- kaszálás (az első kaszálást a virágbimbók megjelenése előtt 1-2 héttel 
  kell    elvégezni) 

          - gyeptelepítés (az egyik leghatásosabb védekezés). 
 
A Ntv. 5.§ (3) bekezdése szerint:  
A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.” 
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően, a parlagfű 
virágzásától, illetve a virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles hatósági 
eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni. A fentiekre való hivatkozással 
Bocskaikert belterületén – reményeink szerint valamennyi – parlagfűvel 
szennyezett ingatlan tulajdonosával, használójával szemben a növényvédelmi 
hatósági eljárást megindítottuk.  Azaz, akivel szemben az eljárás megindult - és 
bizonyítást nyert a parlagfűvel való szennyezettség (függetlenül attól, hogy 
időközben megszüntette a kiváltó okot) növényvédelmi bírságot kell kiszabni, 
illetve a kiszabásról intézkedni kell. E körben méltányosságot nem gyakorolhat 
a jegyző, hiszen erre jogszabályi rendelkezés hiányában felhatalmazása nincs. 



 
 
 
 
 
 
Azok a lakosok, akik ezután kívánják az ingatlanukat a csatorna hálózatra 
ráköttetni, ezt már csak az Önkormányzaton keresztül tehetik meg, az akkor 
érvényben lévő egyösszegű befizetéssel az Önkormányzat Hajdúsági 
Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára. Ez az összeg tartalmazza a 
közműfejlesztési hozzájárulást, nem tartalmazza viszont a bekötés tervezési 
költségét, illetve a telekhatáron belül a tisztítóaknától az épületig történő 
rendszer kiépítését. 
 
Szaniszló Tamás 
       jegyző 
 
 
A következő szám tartalmából:-  a kistérségi helyzet 
                                                  -  a 4.sz. főút elkerülő szakasza 
                                                  -  az intézmények beszámolói 
                                                  -  a fejlesztési elképzeléseink 
                                                  -  a testületi ülések beszámolói 
 
Várjuk a lakosság észrevételeit, javaslatait az újsággal és a leírtakkal 
kapcsolatban. 
 
Bocskaikert, 2007, július 30. 
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Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja. 
A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-
testület képviseletében Szőllős Sándor polgármester 4241 Bocskaikert, 

Poroszlay utca 20. 
A szerkesztőség vezetőjének neve: Kondor Istvánné 

A szerkesztőség címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 64. (Teleház) 
telefonszáma: 06-52/384-607 

 


