Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss
Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán, Verhóczki György települési képviselők.
Tanácskozási joggal jelen volt: Csetneki Ernőné jegyző
Meghívottként jelen volt: Tóthné Farmosi Ildikó pénzügyi-gazdálkodási főelőadó
Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens
Kiss Lajos a Bogács Községért Közalapítvány elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Berecz Andrea
Csendesné Farkas Edit polgármester köszöntötte a jelenlévőket és a televízió előtt ülő nézőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van 7 fő. 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 kistérségi közmunka program keretén belül folytatódott április hónapban is 22 fővel a
munka. A noszvaji út mentén terület takarítást végeztek, fásítás és épület felújítás történt a
Bikaréten, emellett több terülten is településtisztasági feladatokat láttak el.
- Az elmúlt testületi ülés óta egyeztetés történt a Közútkezelő Kht. osztályvezetőjével több
témában is. A Dózsa György utcában napokon belül megkezdik a kátyúk felszámolását, ahol
fokozottan fognak az útpadkára is figyelni. A Fürdő utca önkormányzati kezelésbe történő
átadásának az ügye folyamatban van. A Szabadság tér rekonstrukciójával kapcsolatban, a
meglévő árok lefedés, illetve járda kialakítás folytatása a Rendőrség és a Szabadság tér felé
kizárólag engedélyes terv birtokában lehetséges.
- Április 28-ra tavaszi nagytakarítást szerveznek a településen és környékén Kocsis István és
Verhóczki György települési képviselők.
- Április folyamán megrendezésre került a Nemzet színészeinek faültetése, illetve a második
alkalommal megrendezett Családi Húsvét.
- Az iskola energetikai felújításának előkészületei folynak, jelenleg a szerződéskötés zajlik
projektmenedzsment szolgáltatásra, illetve közbeszerzési eljárás lefolytatására.
- A fürdőben az ikermedence hibáinak javítását a Zemplénkő Kft. rövid időn belül el fogja
kezdeni, május 2-ig kaptak határidőt a munkák megkezdésére.
- Benyújtásra került a sportöltöző építésére vonatkozó pályázat.
- Elkészült a fürdő bejárat korszerűsítésének terve, amelynek a pályázati kiírása a napokban
jelent meg, június 1-jétől lehet benyújtani a pályázatokat.
- Elkészült az orvosi rendelő bővítésére vonatkozó terv is, amely a mai zárt testületi ülésen kerül
egyeztetésre.
- Előkészítés alatt van a napelem park létesítésével kapcsolatos projekt is.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesné Farkas Edit polgármester javasolta kiegészíteni a 8.) Indítványok, javaslatok napirendet a
8.2) Likviditási (rövid lejáratú) hitel felvétel 2012. évben, 8.3) Az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása, 8.4) Mucsonyi
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László bogácsi lakos ajánlata földcserére, illetve tartósbérletre, 8.5) Alabástrom Kkt. kérelme
napirendi pontokkal, majd az alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1.) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetése előirányzatainak módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) a) Javaslat a Bükkalja Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
b) Javaslat a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) a) Javaslat a Bükkalja Általános Iskola 2011. évi költségvetésének zárszámadására, és a 2011.
évi normatíva elszámolására
b) Javaslat a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadására,
és a 2011. évi normatíva elszámolására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) a) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadására
b) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójára
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
5.) Tájékoztató a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
6.) Beszámoló az idegenforgalmi referens munkájáról
Előadó: Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens
7.) Beszámoló a Bogács Községért Közalapítvány működéséről
Előadó: Kiss Lajos a Bogács Községért Közalapítvány elnöke
8.) Indítványok, javaslatok
8.1) Majláth Péterné Andornaktálya, József Attila u. 41./2c szám alatti lakos kérelme
8.2) Likviditási (rövid lejáratú) hitel felvétel 2012. évben
8.3) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtása
8.4) Mucsonyi László bogácsi lakos ajánlata földcserére, illetve tartósbérletre
8.5) Alabástrom Kkt. kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendre tett javaslatot.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

a) Javaslat a Bükkalja Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
b) Javaslat a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a szomolyai Képviselő-testület tegnapi nap
folyamán megtartott testületi ülésén tárgyalta a Bükkalja Általános Iskola és a Bükkalja Napközi2

otthonos Óvoda költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó előterjesztést, amit változtatás
nélkül jóváhagyott. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, és megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a Bükkalja Általános Iskola és a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi
előirányzatainak módosítására vonatkozó előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bükkalja Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Bükkalja Általános Iskola
2011. évi költségvetése előirányzatainak módosítását a határozat mellékletét képező 1.számú.
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzatának módosítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Bükkalja Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetése előirányzatainak módosítását a határozat mellékletét képező
2.számú. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2.) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetése előirányzatainak módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester ismertette, hogy az előterjesztés a 2011. évi IV. negyedévi
módosítást tartalmazza. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a 2011. évi
költségvetés előirányzatának módosítására tett javaslatot a Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012.(V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A költségvetési rendelet 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét

742 971 e Ft-ban

b.) kiadási főösszegét

772 748 e Ft-ban

(a hitel felvételből származó bevétel nélkül)
(hiteltörlesztési kiadások nélkül)

c.) hiányát

29 777 e Ft-ban

állapítja meg.
2. §.
A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének fedezetére az
Önkormányzat 2011-ben a 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül
17.689 eFt értékpapír értékesítésből, valamint 104.000 eFt hitelfelvételből származó
(finanszírozási művelet) bevétellel számol.
(Rövid lejáratú hitel: 104.000 e Ft)
(2) Az Önkormányzatot 2011-ben a 2.§. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon
felül 93.277 e Ft hiteltörlesztési kiadás (finanszírozási művelet) terheli.
3. §.
A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A 2.§ a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint 2., 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3.,
2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. melléklete tartalmazza.
(2) A 2.§ b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 3, 3.1. és a 3.2.
melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat támogatási értékű kiadási előirányzatainak részletezését e rendelet 3.3.
és a 3.4. melléklete tartalmazza.
4. §.
A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti
részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat célonkénti
részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
5. §.
A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
létszámkeretét e rendelet 7. és 8. melléklete szerint határozza meg.
6. §.
A költségvetési rendelet 7.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat –
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. §.
A költségvetési rendelet 10.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit a 3.5. és 3.6.
mellékletekben foglaltak szerint határozza meg.
8. §.
A költségvetési rendelet 11.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a szociális támogatásokat a 3.7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
9. §.
(1) A Költségvetési rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) Szomolya Község Önkormányzata 53/2012.(IV.25.) és 54/2012.(IV.25.) számú határozatával
fogadta el.
3. a) Javaslat a Bükkalja Általános Iskola 2011. évi költségvetésének zárszámadására, és a 2011.
évi normatíva elszámolásra
b) Javaslat a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadására, és a
2011. évi normatíva elszámolásra
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a szomolyai Képviselő-testület a napirendhez
tartozó előterjesztést a tegnapi napon megtartott ülésén szintén tárgyalta és változtatás nélkül
jóváhagyta. A Bükkalja Általános Iskola zárszámadásában véglegesen elszámolásra került a korábbi
években vita tárgyát képező létszámleépítésből adódó költségek rendezése. A két Képviselő-testület
megállapodott abban, hogy a pályázat terhét a két önkormányzat a tanuló létszám arányának
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megfelelően viseli. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, és megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a Bükkalja Általános Iskola és Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi
költségvetésének zárszámadását és elfogadásra javasolja a testület felé.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy nem ért egyet az általános iskola
zárszámadásának elfogadására készített határozati javaslattal. Véleménye szerint a 2009 óta húzódó
létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat ügyében a felelősöket meg kellene találni, és ezután lehetne
lezárni a pályázat ügyét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bükkalja Általános Iskola 2011. évi költségvetési előirányzatának zárszámadása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Bükkalja Általános Iskola
2011. évi költségvetése előirányzatainak zárszámadását a határozat mellékletét képező 1., 1/a számú.
mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2011. évi költségvetési előirányzatának zárszámadása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Bükkalja Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetése előirányzatainak zárszámadását a határozat mellékletét képező
2., 2/a számú. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
4. a) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadására
b) Javaslat az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójára
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a 2011. évi zárszámadáshoz, illetve
egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz csatolva lett a könyvvizsgálói jelentés is. A
polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és megkérte
az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a 2011. évi költségvetés zárszámadására, illetve a 2011. évi egyszerűsített éves
költségvetési beszámolóra készített javaslatot és áttekintette a könyvvizsgálói jelentést is. Az
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előterjesztés számszakilag és törvényileg is megfelel a követelményeknek, ezért elfogadásra javasolja
a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012.(V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
(1) Bogács Község Önkormányzatának
végrehajtásáról szóló beszámolót

Képviselő-testülete

2011.

évi

költségvetésének

717 120 e Ft költségvetési bevételi
734 618 e Ft költségvetési kiadási
teljesítéssel jóváhagyja.
(2) Az első bekezdésben szereplő költségvetési kiadáson felül 21 760 eFt fejlesztési célú hitelt,
valamint 20 000 eFt folyószámla hitelt és 51 517 rövidlejáratú hitelt törlesztett az önkormányzat.
2.§
Az Önkormányzat a 1.§-ban rögzített bevételeit az 1, 2 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.,
2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. és a 9. számú mellékletében részletezettek szerint fogadja el.
3.§
Az Önkormányzat az 1§-ában rögzített kiadásait az 1, 3, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 4, 5, és 9.
számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.
4.§
Az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa a 11. sz. melléklet szerint – 4 527 e Ft.
5.§
Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú mellékletben részletezett
auditált mérlegadatok alapján 1 957 776 e Ft-ban állapítja meg.
6.§
(1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 7. és 8. számú melléklet
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz változását a 10. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a
13. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet
mutatja be.
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(3) A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó elszámolását
tájékoztató jelleggel a 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatások 2011. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet
tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2011. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 12.1., 12.2. számú melléklet tartalmazza.
7.§
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Szomolya Község Önkormányzata 55/2012.(IV.25.) és 56/2012.(IV.25) számú határozatával
fogadta el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Az Önkormányzat 2011 évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának elfogadása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármester előterjesztése alapján
elfogadja a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolót, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdésében
meghatározottak szerinti részekkel:
-

egyszerűsített mérleg (1. sz. melléklet)
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. sz. melléklet)
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás (3. sz. melléklet)
egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás (4. melléklet)

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, és a Jegyzőt hogy gondoskodjanak a
könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló
közzétételéről, valamint 2012. június 30-ig küldjék meg az egyszerűsített éves költségvetési
beszámolót, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentést az Állami Számvevőszék részére.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2012. június 30.
5.) Tájékoztató a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a 2011. évben egy alkalommal volt az
önkormányzatnál belső ellenőrzési vizsgálat. 2011. február 28 és március 4 között tartott helyszíni
ellenőrzést a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre, az ellenőrzés keretén belül
Polgármesteri Hivatal pénzkezelését vizsgálta. A vizsgálat által megállapított hiányosságok azóta
pótlásra kerültek: aktualizálásra kerültek a szabályzatok, 2012. január 1-jétől vezetésre került az
előirányzat nyilvántartás, illetve a teljesítés igazolás valamennyi bizonylaton szerepel. A polgármester
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elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a belső ellenőrzésről szóló beszámolót,
majd megkérte az elnököt, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a 2011. évi belső
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót a Bizottság elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság véleményének figyelembe vételével – megtárgyalta a belső ellenőrzés 2011. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót,és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület az 1. számú mellékelt szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést Bogács Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2011. évi belső ellenőrzési
kötelezettségéről megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.) Beszámoló az idegenforgalmi referens munkájáról
Előadó: Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az előterjesztést Tordai-Tóth Csilla
idegenforgalmi referens készítette, majd megkérte az idegenforgalmi referenst, hogy szóban egészítse
ki a beszámolót.
Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens elmondta, hogy az önkormányzatnál a munkáját 2011.
február 1-jén kezdte meg. Beszámolójában az elvégzett munkáját kívánta bemutatni, melynek során
kiemelt hangsúlyt fektetett a rendezvényszervezésre, a marketing tevékenységre, a Turisztikai
Információs Iroda működtetésére, a Közösségi Házzal kapcsolatos munkára. A hagyományosan, évrőlévre megrendezésre kerülő rendezvényekre ebben az évben is sor fog kerülni, ezek kapcsán nagy
hangsúlyt fog fektetni a tavalyi évben szerzett tapasztalatokra, több rendezvény esetében tervezve
vannak változtatások és újdonságok, illetve új események is megtalálhatók lesznek a programpalettán.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az idegenforgalmi referens beszámolóját és elfogadásra javasolja a testület felé.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy csak elismeréssel tud nyilatkozni a 2011.
évben megrendezett eseményekről, tapasztalat és segítség nélkül nem lehetett könnyű lebonyolítani a
tavalyi év rendezvényeit. A teljes átalakulás, a rendezvények megújulása azonban nem történt meg,
hiszen minden a régi kerékvágás szerint történt.
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a tavalyi év elején az idegenforgalmi referens
szinte teljesen üres adatbázist vett át, nem állt a rendelkezésére szinte semmilyen előzetes információ,
ezért a tavalyi év mindenféle szempontból a tapasztalatszerzések éve volt. A hagyományosan
megrendezésre kerülő rendezvények mellett pedig szép számmal voltak olyanok is, amelyek a tavalyi
évben újdonságnak számítottak. Ebben az évben az lesz a cél, hogy a tavaly megrendezésre került
9

események még jobb színvonalon kerüljenek megrendezésre, és az új rendezvényekből is hagyomány
legyen teremtve.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Idegenforgalmi referens munkájáról szóló beszámoló elfogadása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az idegenforgalmi referens
munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7.) Beszámoló a Bogács Községért Közalapítvány működéséről
Előadó: Kiss Lajos a Bogács Községért Közalapítvány elnöke
Csendesné Farkas Edit polgármester megkérdezte Kiss Lajost a Bogács Községért Közalapítvány
elnökét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót.
Kiss Lajos a Bogács Községért Közalapítvány elnöke elmondta, hogy az írásban benyújtott
beszámolót a következőkkel szeretné kiegészíteni: a Bogács Községért Közalapítvány részére 2 millió
Ft volt a költségvetésben meghatározva, amiből 1,5 millió Ft-ot használtak fel. Úgy döntött ugyanis a
kuratórium, hogy a pályázóknak annyi összegű támogatás kerüljön visszafizetésre, amennyit az
idegenforgalmi adóba ők befizettek. A Közalapítvány elnöke ezután megkérdezte, hogy a 2012-es
évben kiírhatják-e a pályázatot a község lakossága felé, ugyanúgy mint az elmúlt években?
Csendesné Farkas Edit polgármester válaszában elmondta, hogy természetesen a 2012. évben is
támogatja az önkormányzat a pályázat kiírását.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy ő tagja a Bogács Községért Közalapítvány
kuratóriumának, és ezúton kérné a falusi szállásadással foglalkozó lakosoktól, hogy a
vendégforgalomnak megfelelően törekedjenek arra, hogy a vendégéjszakák után számolt
idegenforgalmi adó befizetésre kerüljön az önkormányzat felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bogács Községért Közalapítvány működéséről szóló beszámoló elfogadása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bogács Községért Közalapítvány
2011. évi működéséről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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8.) Indítványok, javaslatok
8.1) Majláth Péterné Andornaktálya, József A. u. 41./2c szám alatti lakos kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Majláth Péterné azzal a kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy a strand terültén területet szeretne bérelni, ahol erdélyi faszénparázson
sütött friss kürtőskalácsot és házi rétest szeretne árusítani. A polgármester kérdezte a Képviselőtestület tagjait, mi az álláspontjuk a kérelemmel kapcsolatban?
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy volt négy évvel ezelőtt egy bogácsi
vállalkozó, aki ugyanezzel a kéréssel fordult az akkori strandvezetéshez, illetve az önkormányzathoz.
Ez a bogácsi vállalkozó akkor nem kapott rá engedélyt, ezért nem volna igazságos, ha most egy másik
településről érkező vállalkozónak ezt engedélyezné a testület.
Csetneki László települési képviselő elmondta, mivel van egy olyan szóbeli megállapodás, hogy a
vendéglátó egységek számát nem bővítik a strand területén, ezért javasolja a határozati javaslat „A”
változatának elfogadását, mely szerint nem támogatják Majláth Péterné kérelmét.
Kiss Zoltán települési képviselő elmondta, hogy ő sem támogatja Majláth Péterné kérelmét, azonban
véleménye szerint a későbbiekben újra kellene gondolni ezt a szóbeli megállapodást. A vállalkozókkal
is egyeztetve meg kellene gondolni, hogy esetleg a jövőben be lehessen engedni olyan vállalkozókat,
akik új termékeket, szolgáltatásokat kínálnak és nem jelentenek konkurenciát a meglévő vállalkozók
részére.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy ő is támogatja azt a javaslatot, mely szerint a
vendéglátó egységek üzemeletetőivel közösen újra kell tárgyalni a jelenlegi szóbeli megállapodást.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat „A” változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Majláth Péterné andornaktályai lakos kérelme terület bérletére a Fürdő területén
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
Andornaktálya, József Attila u. 41/2c szám alatti lakos kérelmét.

támogatja

Majláth

Péterné

A Képviselő-testület nem kíván újabb területet kivonni a Fürdő területéből kereskedelmi tevékenység
folytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8.2) Likviditási (rövid lejáratú) hitel felvétel 2012. évben
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az OTP Bank Nyrt. felé közel 32,5 millió Ft
rövid lejáratú tőketartozása van az önkormányzatnak a tavalyi fürdő felújításra felvett hitelből, a hitel
többi részét az elmúlt évben sikerült visszafizetni. A fennmaradó részt június közepéig törlesztenie
kellene az önkormányzatnak. A fürdő bevételei és az idegenforgalomból származó bevételek, amelyek
ennek a hiteltörlesztésnek a fedezetét nyújtanák, láthatóan nem jelennek meg június közepéig az
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önkormányzatnál, ezért tárgyalások folytak az OTP Bank Nyrt-vel arra, hogy a hitel törlesztését el
lehessen tolni. Magát a 32, 5 millió hitelt vissza kell fizetni, de ugyanezekkel a feltételekkel egy újabb
hitel igénylésére van lehetőség, melynek visszafizetési határideje 2012. december 21. Erre az
időszakra 31 millió Ft hitel felvételét tervezi az önkormányzat, ugyanis az előttünk álló hónapokban
még 1,5 millió Ft-ot vissza fogunk fizetni, és a fennmaradó 31 millió Ft visszafizetési határideje lesz
2012. december 21. A polgármester elmondta, hogy a hitelfelvételi kérelmet tárgyalta a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a likviditási hitel felvételére irányuló határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a
testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Likviditási (rövid lejáratú) hitel felvétel 2012. évben.
Bogács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 31.000.000,- Ft éven
belüli lejáratú hitel felvételével egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel
törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2012. év június hónap 14.
napjától kívánja igénybe venni és 2012. év december hónap 21. napjáig visszafizeti.
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel:
Bogács Község Önkormányzatának tulajdonát képező 1928 hrsz-ú 13.236 m2 térmértékű Bogács,
Fürdő u. 6. szám alatt található ingatlan ½ része (Jurta-kert).
1.) Az Önkormányzat 13/2005.(09.29.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó,
forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és
tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok
a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul
az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal
történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.
Az ingatlanok adatai a következők:
Ingatlan
megnevezése
Jurta-kert

Ingatlan címe

Helyrajzi szám

3412 Bogács,
Fürdő u. 6.

1928

Tulajdoni hányad Forgalmi érték eFt
1/1

239 500

Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank
Nyrt-re engedményezi.
2.) A Képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. Részére felajánlja központi
támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó, valamint gépjárműadó bevétlek
engedményezését.
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3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8.3) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására
vonatkozó igény benyújtása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Belügyminisztérium az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára 2012. évben is támogatási igény benyújtására ad
lehetőséget. Ez olyan települések számára nyitott támogatási forma, amelyek működési hiányt
terveznek 2012-ben, és előreláthatólag ez az utolsó év, amikor a költségvetésben működési hiányt
lehet tervezni, illetve ÖNHIKI pályázatot benyújtani. A polgármester elmondta, hogy a határozati
javaslatot tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy mondja el
véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
támogatja a pályázat benyújtását és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testület számára.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására.

2.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról,
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.
IV.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a
feletti.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 59 300 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 33 162 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadja el.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.
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V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. április 30.
8.4) Mucsonyi László bogácsi lakos ajánlata földcserére, illetve tartós bérletre
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester ismertette, a napirend már másodszor kerül tárgyalásra, hiszen
az előző alkalommal az a döntés született, hogy az önkormányzat területet eladni nem akar, azonban
tartós bérletre, illetve a földcserére hajlandó. A kérelmező Irota községben jelölt meg terület, amit
földcserére fel tudna ajánlani. Ez az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, és bérbe van adva.. A
polgármester ismertette a határozati javaslatot, mely szerint nem fogadja el a Képviselő-testület
Mucsonyi László bogácsi lakos ajánlatát, földcserére, illetve tartósbérletre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Mucsonyi László bogácsi lakos ajánlata földcserére, illetve tartósbérletre
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Mucsonyi László 3412.
Bogács, Alkotmány u 87. szám alatti lakos által az önkormányzat tulajdonát képező
5847 hrsz-ú
3728 m2
5829/1 hrsz-ú
5829/2 hrsz-ú
5829/3 hrsz-ú
5829/4 hrsz-ú
5829/5 hrsz-ú
5829/6 hrsz-ú
5829/7 hrsz-ú
2797 m2 összesen: 6 525 m2 nagyságú ingatlanok
tulajdonjogának földcsere útján történő megszerzésére, az osztatlan közös tulajdonban, és Irota
községben 088 helyrajzi számú, 7115 m2 nagyságú, használati joggal terhelt ingatlanának
felajánlását.
A Képviselő-testület nem kíván más településen, osztatlan közös tulajdonban, és használati joggal
terhelt ingatlanra tulajdonjogot szerezni.
2.) A Képviselő-testület nem fogadja el az 1.) pontban megjelölt ingatlanok tartós használatra
vonatkozó, kérelmező által megfogalmazott feltételeket sem, mert az abban foglaltak teljesítése
aránytalanul magas terhet jelent az önkormányzat számára.
A Képviselő-testület a kérelmet további egyeztetés nélkül elutasítja.
Felelős: polgármester
Határidő: testületi ülést követő 15 nap
8.5) Alabástrom Panzió Kkt. kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
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Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, az Alabástrom Kkt. képviseletében Nagy Jenő azzal
a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 2012. május 12-én megrendezésre kerülő BMW
autós találkozó idejére a fürdő parkoló használatát engedélyezze részére. A parkolót BMW-s autók
parkolására, gumiégetésre és saját büfé felállítására vennék igénybe. Tavaly is adott már az
önkormányzat a parkoló használatára engedélyt, azzal a feltétellel, hogy bármilyen kár történik benne,
akkor azt helyre kell állítaniuk.
Verhóczki György települési képviselő javasolta, hogy támogassák a kérelmet, és engedélyezzék a
parkoló használatát az autók parkolására, gumiégetésre és saját büfé felállítására is.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2012.(IV.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Alabástrom Panzió Vendéglátó Kkt. kérelme
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Alabástrom Panzió
Vendéglátó Kkt. kérelmét, és mint a fürdő előtt lévő parkoló tulajdonosa engedélyezi, hogy a parkoló
üzemeltetőjével kötendő megállapodás szerint 2012. május 12-én kérelmező szervezésében
megrendezésre kerülő BMW-s találkozó alkalmával a parkolót használhassák, azzal a feltétellel, hogy
a gumiégetés során esetlegesen okozott kárt helyre kell állítaniuk.
2.) Ez az engedély nem mentesíti a rendezvény szervezőjét, a rendezvény megtartásához szükséges
egyéb más engedélyek beszerzése alól.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Csendesné Farkas Edit megkérte a települési képviselőket és a település lakosságát, hogy aki teheti,
vegyen részt az április 28-ára szervezett köztisztasági akcióban. Mindenkit szeretettel vár az
önkormányzat a május 1-jén megrendezésre kerülő majálisra, illetve a május 18-20-a között
megrendezésre kerülő főzőversenyre is.
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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