Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 15-én megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kocsis
István, Péter Zoltán, Verhóczki György települési képviselők.
Tanácskozási joggal jelen volt: Csetneki Ernőné jegyző
Tóthné Farmosi Ildikó pénzügyi-gazdálkodási főelőadó
Jegyzőkönyvvezető: Berecz Andrea
Csendesné Farkas Edit polgármester köszöntötte a jelenlévőket és a televízió előtt ülő nézőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van 6 fő. Kiss Zoltán települési
képviselő bejelentette távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kocsis István és Péter Zoltán
települési képviselőket kérte fel.
Polgármester Asszony tájékoztatást adott a Képviselő-testület és a lakosság részére az elmúlt testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről:
- A Belügyminisztérium 2011 decemberében döntött szociális célú tűzifa vásárlás
támogatásáról. Ennek keretében 120 m3 tűzifa került beszerzésre és kiszállításra. A támogatás
összege 1, 829 millió Ft volt, az önkormányzat ezt bruttó 628 600 Ft-tal egészítette ki. A tűzifa
szétosztásra került, melynek során 100 család kapott egyenként 1,2 m3 tűzifát. Sajnos ennek a
fának egy részét a kiszállítást követően értékesítették is a támogatásban részesített családok.
- Január végén a térség polgármesterei részére tanácskozásra került sor, amelyen az
önkormányzati államtitkár ismertette az önkormányzati, az államháztartási, a köznevelési
törvény és a többi jogszabály változásából következő önkormányzati feladatokat.
- Február 9-én közös testületi ülésre került sor Szomolya község önkormányzatával, melyen a
közös fenntartású óvoda és általános iskola költségvetése került elfogadásra. Ezen a testületi
ülésen sor került a Bükkalja Általános Iskola alapító okiratának módosítására, valamint
döntöttek a testületek a 2009. évi szomolyai tagiskolában történt létszámleépítés költségének
megosztásáról. Döntött a két testület az intézményvezetői pályázat kiírásról is az iskola
vonatkozásában.
- A költségvetés elkészítése, a fürdőhöz kapcsolódó munkaügyi és könyvelési feladatok ellátása
igen jelentős plusz terhet ró a hivatal dolgozóira.
- Személyes találkozóra került sor a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjével és könyvelőjével,
amelyen a 2009-ben megkötött, az önkormányzat és a Bogácsi Termálfürdő Kft számára igen
előnytelen megállapodás újratárgyalására került sor, melynek eredményei bíztatóak.
- Február 10-én közmeghallgatással egybekötött falugyűlés megtartására került sor, a lakosság
részéről viszonylag kevesen (kb 50-60 fő) voltak jelen.
- Folyamatban van az Utazás Kiállítás és a miskolci Menjünk Világgá című kiállítás
előkészítése.
- A Bogácsi Turisztikai Programajánló 2012 című kiadványnak már a nyomdai munkálatai
folynak.
- Nagysikerű farsangi fürdőzés került megrendezésre a fürdőben, amely már a fürdő saját
rendezvénye volt, az önkormányzat nem vett részt ennek szervezésében.
- Átszervezésre kerültek a fürdőben rendszeresen pénteken és szombaton tartott esti fürdőzések,
a vendégek már a főbejáraton keresztül, az öltözők használatával tudják igénybe venni a
szolgáltatásokat.
- Előzetes megbeszélés történt az áprilisban megrendezésre kerülő színészligeti faültetés
kapcsán, melyen Hajdu Imre és Hanák Zsoltné vett részt.
- Az egri térségi TDM február 6-án hétfőn tartott szakmai tájékoztatót, melyen szép számmal
jelentek meg a helyi vállalkozók és szállásadók.
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A fürdőben felmerült garanciális hibák javítása érdekében a burkoláshoz a kiviteli tervben
tervezett anyag gyártója szakértői vizsgálatot végzett, megállapításait elküldte a fürdőbe és a
polgármesteri hivatalba is. Ezzel kapcsolatban további szakértői vizsgálatra van szükség,
amely folyamatban van.
A Bükkalja Kőkultúra projektben tervezett eszközök beszerzéséhez ajánlatok bekérésére került
sor. A projektben beszerezhető 2 hangosító szett, 200 fős rendezvénysátor, 30 db asztal hozzá
tartozó padokkal, valamint egy nagy képernyős plazma tv.
Pályázati támogatásról kapott értesítést az önkormányzat. Az iskola épületének energetikai
korszerűsítésére 74,1 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyet 12 millió Ft-tal kell
még kiegészíteni. A tervek szerint a tanév végén kezdődnek a munkálatok és szeptember 1-re
be is fognak fejeződni.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesné Farkas Edit polgármester a meghívóban közölt napirendet az alábbiakkal javasolta
kiegészíteni:
3.) Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról
szóló 13/206.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására,
4.) Indítványok, javaslatok napirenden belül
4.4) Pályázat előkészítése az orvosi rendelő bővítésére,
4.5) 2012. évi tagdíj megfizetése az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás részére,
4.6) Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása,
4.7) Hozzájárulás a település nevének használatához
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét
az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND:
1.) a.) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
b.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) Nyári rendezvények részletes programjának és költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról szóló 13/2006.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Indítványok, javaslatok
4.1) Galambos Adrienn bogácsi lakos ajánlattétele
4.2) Jankó Szabolcs bogácsi lakos kérelme
4.3) Rákóczi Szövetség kérelme
4.4) Pályázat előkészítése az orvosi rendelő bővítésére
4.5) 2012. évi tagdíj megfizetése az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás részére
4.6) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
4.7) Hozzájárulás a település nevének használatához
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.a.) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
1.b.) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az előterjesztéshez a rendelet-tervezeten kívül
egy határozati javaslat is tartozik. Először erről a határozati javaslatról kell szavazni, majd utána a
rendelet-tervezetről. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, majd megkérte a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ezt követően ismertette a Bizottság véleményt, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bogács Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
Bogács Község Önkormányzata
 az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § szerinti saját bevételeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét a jelen határozat 1. melléklete, valamint
 a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét a jelen határozat 2. melléklete
szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.)
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2.) Nyári rendezvények részletes programjának és költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület a 2011. december 22-i
ülésén jóváhagyta a 2012. évi rendezvénytervet, amelynek előkészítésében az idegenforgalmi
bizottság tagjai vettek részt. Az önkormányzati költségvetés ismeretében már meghatározható a 2012.
évi rendezvények költségvetése, az előterjesztés mellékleteként felsorolásra kerültek a tervezett
programok, a tervezett részletes költségekkel együtt. A polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a
Pénzügyi és Ügyrendi, illetve az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság is tárgyalta, majd
megkérte az elnököket, hogy ismertessék a bizottságok véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta a 2012. évi rendezvények költségvetését. A rendezvények színesek és színvonalasak, a
költségvetés racionalizálása 1,5 millió Ft összköltség csökkenést jelent a 2011. évhez képest. A
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolják a nyári rendezvények programját és költségvetését.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
elfogadásra javasolja a rendezvények programját és költségvetését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: A nyári rendezvények részletes programjának és költségvetésének jóváhagyása
1.) A Képviselő-testület a 2012. évi turisztikai programsorozatot a rendezvények tervezett
költségvetésével együtt jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a programok megvalósításának előkészítésével,
lebonyolításával.
(A programsorozat és a rendezvények részletes költségvetése a határozat melléklettét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról szóló 13/2006.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy 2012. január 1-jével lépett hatályba az a
törvényi rendelkezés, amely módosította a hulladékgazdálkodásról szóló törvény egyes rendelkezéseit.
A módosítás értelmében a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben
nem haladhatja meg a települési önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre
megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. A Képviselő-testület még a
módosító törvény hatályba lépése előtt hatályban lévő törvényi rendelkezés értelmében alkotta meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2012. évi díjának mértékére vonatkozó rendeletét, a szolgáltató
által kezdeményezett díjak alapján. Mivel azonban a Képviselő-testület által alkotott rendelet nem
lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal, így szükséges a testület által korábban alkotott rendelet
módosítása.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
rendelet módosításáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII törvény 23. § felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2006.(VIII.29.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 2. mellékletének (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 2012. január 1-jétől – 2012. december 31-ig
terjedő időszakra:
Gyűjtőedény megnevezése:
60 l-es
80 l-es
110, 120 l-es
240 l-es
1 100 l-es
120 l-es, a szolgáltató jelzésével ellátott
műanyag zsák

Ürítési díj:
300 Ft/alkalom + ÁFA
320 Ft/alkalom + ÁFA
365 Ft/alkalom + ÁFA
730 Ft/alkalom + ÁFA
3.552Ft/alkalom +ÁFA
400 Ft/db + ÁFA
2.§

Ez a rendelet 2012. február 20.-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
4.) Indítványok, javaslatok
4.1) Galambos Adrienn bogácsi lakos ajánlattétele
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Galambos Adrienn ajánlattal kereste meg az
önkormányzatot azzal kapcsoltban, hogy a strandon terület bérlésével napozóágyakat szeretne
biztosítani a vendégek számára. A polgármester kezdeményezte, hogy az ajánlattételben való döntés
jogát adják át a testület a Fürdő ügyvezetője részére. Majd elmondta, hogy a Fürdő Felügyelő
Bizottsága tárgyalta az előterjesztést és megkérte az elnököt, hogy mondja el véleményét.
Péter Zoltán a Fürdő Felügyelő Bizottságának az elnöke elmondta, hogy megtárgyalták az
ajánlattételt és támogatják azt a kezdeményezést, hogy az ajánlattételben való döntés jogát a
Képviselő-testület adja át a Fürdő ügyvezetője részére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Galambos Adrienn bogácsi lakos ajánlattétele
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Galambos Adrienn Bogács, Viola u 3 szám
alatti lakos által napozóágyak üzemeltetésére tett ajánlatát átadja a Bogácsi Termálfürdő Kft
ügyvezetője részére és felhatalmazza a döntés meghozatalára.
Felelős: polgármester, Bogácsi Termálfürdő Kft ügyvezetője
Határidő: azonnal
4.2) Jankó Szabolcs bogácsi lakos kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Jankó Szabolcs a következő ajánlattal fordult a
Képviselő-testülethez: szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonát képező, általa megjelölt
területeket, valamennyi terület zártkert és a Vénhegyen található. A polgármester elmondta, az
ajánlatot tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, illetve az Idegenforgalmi és Területfejlesztési
Bizottság is, majd megkérte az elnököket, hogy mondják el a Bizottságok véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta az ajánlatot, és arra a véleményre jutottak, hogy a Képviselő-testület részére nem
javasolják eladni ezeket a területeket.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
szintén azon a véleményen van, hogy ne adja el az önkormányzat a tulajdonát képező területeket. A
határozati javaslat „B” változatának elfogadását javasolják.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Jankó Szabolcs bogácsi lakos kérelmének elutasítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Jankó Szabolcs Bogács, Viola u.
18. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok megvásárlására
irányuló kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.3) Rákóczi Szövetség kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség 1989-ben alakult meg, a
Felvidéken „Beiratkozási Ösztöndíj Programot” hirdetett meg, ennek keretében a magyar iskolába
beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.
2005-2010 között minden évben mintegy 2000 gyermek kapta meg a beiratkozási ösztöndíjat. 2011ben a programot kiterjesztették egész Szlovákia területére, melynek következtében az ösztöndíjazottak
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száma 3285-re növekedett. A Rákóczi Szövetség ezen beiratkozási programuk támogatásához kéri az
Önkormányzat támogatását. A polgármester elmondta, hogy a kérelmet tárgyalt a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság és megkérte a Bizottság elnökét, hogy mondja el állásfoglalásukat.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslat „B” változatát javasolja a Képviselő-testület felé
elfogadásra.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Rákóczi Szövetség kérelmének elutasítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nehéz anyagi helyzete miatt nem tudja
támogatni a Rákóczi Szövetség kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.4) Pályázat előkészítése az orvosi rendelő bővítésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy megjelent az ÉMOP-4.1.1/A-11 kódszámú,
Egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázati kiírás, amely alapján a jelenleg szűkösen működő
egészségügyi ellátás feltételeit lehetne jelentősen javítani. A pályázaton többek között a helyi
önkormányzat is indulhat, a támogatható tevékenység az építés, bővítés. Tehát új egészségügyi
szolgáltatás nem kerülne bevezetésre, hanem a meglévő szolgáltatások kapnának nagyobb teret A
tervek szerint az orvosi rendelő mellett lévő két garázst lehetne bevonni a bővítésbe és együtt kezelni
ezt az alsó szinttel. Támogatható tevékenység még a projekten belül az eszközbeszerzés, mindezek
mellett kötelezettséget kell vállalni akadálymentesítésre, azbesztmentesítésre és energetikai
korszerűsítésre. A támogatás mértéke minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft, és ez az
elszámolható költségek legfeljebb 90 %-a lehet. A polgármester javasolta a Képviselő-testület részére
a pályázat támogatását.
Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő elmondta, hogy támogatja a pályázat benyújtását, hiszen
egyik rendelőnek sincs öltözője, raktár helyisége, illetve fektető helyisége. Nagy segítség lenne az
orvosi rendelőben folyó egészségügyi szolgáltatás végzése szempontjából a garázs épületének
felhasználása bővítés céljára.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Pályázat előkészítése az orvosi rendelő bővítésére
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az orvosi rendelő felújítására
vonatkozó pályázat előkészítését, felkéri a polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
4.5) 2012. évi tagdíj megfizetése az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás részére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Bogács Község Önkormányzata tagja ennek a
Társulásnak, Társulási Megállapodás alapján megküldték a 2012. évi finanszírozási tervüket, amely
tartalmazza lakosság szám arányában a tagdíjfizetési kötelezettséget. Az éves tagdíj 2012. évre
153 225 Ft, ami két részből tevődik össze, általános célú tagdíj címén 112 365 Ft-ot, míg működési
tagdíj címén 40 860 Ft-ot fizet meg a Társulásnak az Önkormányzat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: 2012. évi tagdíj megfizetése az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás részére
1.) Bogács Község Képviselő-testülete az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása alapján, jelen határozatában kötelezettséget vállal
arra, hogy a Társulás 2012. évi elfogadott költségvetési határozatában megállapított
2012. évi tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak:
- általános célú tagdíj címén:
- működési célú tagdíj címén:
az összes jogcím tekintetében, mindösszesen:

112 365 Ft-ot,
40 860 Ft-ot,
153 225 Ft-ot.

2.) Bogács Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 2/2012.(II.01.) számú költségvetési határozata alapján a
fent nevesített tagdíjakat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00102647-00100005
számú bankszámlára történő utalással, az alábbi ütemezés szerint:
 általános célú tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2012. év június hó 30.
napjáig, második félévi részletét 2012. év november hó 30. napjáig fizeti meg,
 működési célú tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2012. év június hó 30.
napjáig, második félévi részletét 2012. év november hó 30. napjáig fizeti meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 30., 2012. november 30.
4.6) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Bogács község polgármestere és jegyzője,
valamint a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezetője 2011. december 27-én megállapodást írtak alá,
melyben rögzítésre került, hogy 2012. január 1-jétől határozatlan időre a Polgármesteri Hivatal végzi
szabad kapacitása terhére a Bogácsi Termálfürdő Kft. könyvelését és egyes munkaügyi feladatait.
Előzetes egyeztetés során a Kormányhivataltól azt a tájékoztatást adta, hogy ehhez nem szükséges
módosítani a polgármesteri hivatal alapító okiratát, viszont a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)
kezdeményezte az alapító okirat módosítását. A NAV addig nem tudja a feladat ellátást végző két
dolgozó aláírásával beküldött bevallást elfogadni, míg a polgármesteri hivatal alapító okirata nem
kerül módosításra 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység megjelölésű
szakfeladattal.
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Verhóczki György települési képviselő megkérdezte, volt a polgármesteri hivatalnak arra szabad
kapacitása, hogy a Fürdő könyvelését és munkaügyi feladatait el tudja végezni?
Csendesné Farkas Edit polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan az önkormányzati
rendszer átalakításával a polgármesteri hivatalokban létszámleépítés történik, hiszen sok feladatot
járási, illetve kormányhivatali szinten fognak elvégezni. Annak érdekében, hogy ne kelljen
dolgozóktól megválni szükségessé vált a munkák bizonyos szintű átcsoportosítása. Munka
átcsoportosítással tehát meg lehetett oldani a Fürdő könyvelési és egyes munkaügyi feladatainak
ellátását, hiszen voltak rá megfelelő szakemberek a polgármesteri hivatalban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 39/2009.(V.28.)
önkormányzati határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbi szakfeladattal egészíti ki:
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a módosításnak a Magyar
Államkincstár felé történő továbbíttatásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
4.7) Hozzájárulás a település nevének használatához
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a 2011 decemberében megalakult a Bogácsért
Turisztikai Egyesület. A Miskolci Törvényszék a társadalmi egyesület nyilvántartásba vételi eljárása
során hiánypótlásra szólította fel a Bogácsért Turisztikai Egyesületet. Többek között az alábbiak
igazolását kéri: „Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét
tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultak, illetve örökösének vagy jogutódjának a
névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát.” A társadalmi szervezet nevében szerepel a település neve,
ezért a nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása a település
nevének használatához.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2012.( II.15.) önkormányzati határozata
Tárgy: Hozzájárulás a település nevének használatához
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
2011. december 20-án megalakult Bogácsért Turisztikai Egyesület használhassa a település
nevét.
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társadalmi szervezet nyilvántartásba
vételhez szükséges, a település nevének használatát engedélyező nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Polgármester Asszony bezárta a nyilvános
ülést.
K.m.f.

Csetneki Ernőné
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kocsis István
települési képviselő

Péter Zoltán
települési képviselő
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