Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-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: Lukács Lajosné mb. iskolaigazgató
Kásáné Szabó Erika óvodavezető
Ittes Endre Községi Sportkör 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
Kiss Zoltán és Kocsis István települési képviselőket kérte fel.
A Polgármester Asszony tájékoztatást adott a Képviselő-testület és a lakosság részére az elmúlt
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről:
- Két közmunka program működik ebben a hónapban, az egyik a már eddig is működő
kistérségi közmunkaprogram, ennek keretén belül a dolgozók jelenleg a kilátóhoz készítenek
biztonságosabb feljárót, településtisztasági feladatokat, illetve hulladékgyűjtési feladatokat
látnak el, amely hulladék a kistérségi közmunka keretén belül ingyenesen került elszállításra.
A másik pedig a Közútkezelő Kht. által szervezett közmunkaprogram, amelyben 18 fő bogácsi
lakos foglalkoztatására kerül sor. Ők a Közútkezelő Kht. felügyelete alá tartozó utak, útmeneti
árkok karbantartását fogják végezni.
- A fürdőben az ikermedencék újraburkolása befejeződött, 2012. június 12-én kerültek átadásra
az új medencék, az újraburkolás a testületi határozatnak megfelelően készült el. Két kivitelező
végezte a burkolási munkákat, amelyet folyamatosan felügyelt egy Mapei szakértő. A záró
helyszíni ellenőrzés a Norda Kft. részéről a tegnapi nap folyamán, június 27-én történt meg.
Ezzel az ellenőrzéssel zárult le teljes egészében a fürdő felújítás projekt és a bent maradó
mintegy 1,9 millió Ft még ezután kerülhet lehívásra.
- Az iskola energetikai felújítása pályázat keretén belül ezen a héten megtörtént a
szerződéskötés, illetve megkezdődtek a munkálatok.
- Az önkormányzat ÖNHIKI támogatásra benyújtott pályázatát pozitívan bírálta el a
Belügyminisztérium és településünk 10.305.000 Ft támogatást kapott, amit kizárólag
működési célra lehet felhasználni.
- Az önkormányzat egyeztető megbeszélést kezdeményezett a Tiszaszolg Kft. ügyvezetőjével és
Tiszaújváros polgármesterével egy korábbi megállapodás miatt, ők azonban már második
alkalommal mondták le az egyeztető megbeszélést.
- Egyeztetésekre került sor a Hór-Agro Zrt-vel, illetve a Szepesi Kft-vel a fürdőben folytatott
vállalkozási tevékenységük kapcsán, amely egyezetéseknek zárt ülésen lesz folytatása.
- Június utolsó hétvégéjén megrendezésre került a XX. Borfesztivál, amit sikerült sikeresen
megvalósítani sok kapcsolódó rendezvénnyel együtt.
- Előkészítés alatt van és a tárgyalások utolsó szakaszába érkezett a cseretáboroztatás a hárskúti
és a bogácsi gyerekek között.
- A fürdő bejárati épületének korszerűsítésére beadandó pályázat egyeztetése és előkészítése
folyik.

-

Helyszíni bejárás történt az elmúlt időszakban Dózsa György, Ady Endre és Alkotmány utcák
kereszteződésében, illetve a Dózsa György utca fürdőig tartó szakaszán a közlekedési
problémák megoldására.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesé Farkas Edit polgármester javasolta kiegészíteni az 4.) Indítványok, javaslatok napirendet
az 4.1) Üdülőtulajdonosok számára rendezendő fórum időpontjának meghatározása, 4.2) Zemplénkő
Kft. felé történő költségek érvényesítése, 4.3) Községi Sportkör kérelme napirendi pontokkal, majd az
alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1.) Beszámoló a Bükkalja Általános Iskola gesztor iskolájának 2011/2012-es tanévben végzett
munkájáról
Előadó: Lukács Lajosné mb. isklaigazgató
2.) Beszámoló a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda gesztor óvodájának 2011/2012-es nevelési
évben végzett munkájáról
Előadó: Kásáné Szabó Erika óvodavezető
3.) Rendelet-tervezet a közterület-használat szabályairól szóló 8/2005.(VI.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Indítványok, javaslatok
4.1) Üdülőtulajdonosok számára rendezendő fórum időpontjának meghatározása
4.2) Zemplénkő Kft. felé történő költségek érvényesítése
4.3) Községi Sportkör kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendre tett javaslatot.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Beszámoló a Bükkalja Általános Iskola gesztor iskolájának 2011/2012-es tanévében végzett
munkájáról
Előadó: Lukács Lajosné mb. igazgató
Lukács Lajosné mb. iskolaigazgató elmondta, hogy az iskola éves záró értékelése szerint oktatásilag,
nevelésileg és gazdaságilag egy sikeres évet zárt. Az iskola tanulmányi átlaga 3,45, a bukások száma
minimális. A továbbtanulást tekintve, minden tanulót felvettek a kívánt iskolába. A tanév során nagy
hangsúlyt fektettek a nevelési célkitűzések magvalósítására is, az éves munkaterv szinte minden
hónapban tartalmazott szabadidős programot a tanulók számára, amit maradéktalanul és színvonalasan
meg is valósítottak. Gazdasági téren nem volt problémája az iskolának, ami annak köszönhető, hogy
az önkormányzat támogatása kellő hátteret biztosított. Az év során több pályázat elindításra került,
amelyek a jövő tanév oktatási lehetőségeit segítik. Ezek keretein belül többek között szakkörök,
táborok, iskolai tehetséggondozás támogatása valósul meg. Az iskolaigazgató elmondta, hogy írásban
mindenki megkapta az iskola munkájáról szóló részletes beszámolót, azonban ha bármilyen kérdése
van a testület tagjainak, akkor szívesen válaszol rá.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a beszámolót tárgyalta a Szociális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Kocsis István a Szociális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a Bükkalja Általános Iskola gesztor iskolájának beszámolóját és egyhangúlag
elfogadásra javasolják a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Bükkalja
Általános Iskola gesztor iskolájának 2011/2012-es tanévben végzett munkájáról szóló
beszámolót.
2.) Beszámoló a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda gesztor óvodájának 2011/2012-es nevelési
évben végzett munkájáról
Előadó: Kásáné Szabó Erika óvodavezető
Kásáné Szabó Erika óvodavezető elmondta, hogy a 2011/12-es nevelési évben a beíratott gyermekek
száma 80 fő volt, mivel az engedélyezett férőhelyek száma 75 fő, ezért a Képviselő-testület
engedélyezte a nevelési évre a maximális csoportlétszám 20 %-kal való túllépését. A tanköteles korú
gyermekek létszáma 24 fő, 2 gyermek bár nem volt tanköteles korú, de a szülő kérésére iskolába
megy, amit a nevelési tanácsadó vizsgálata alapján tudott engedélyezni az óvoda. Az óvoda tárgyi
feltételeit tekintve az udvari játékok cserére szorulnak, a 2012. évi költségvetésben elfogadásra került
1 db kombinált játszótéri eszköz cseréje, valamint pályázatot nyújt be az óvoda a TÁMOP-3.1.11-12/2
számú, óvodafejlesztés című pályázati programra. Az óvodában térítésmentes szolgáltatás a logopédiai
foglalkozás, illetve térítés ellenében lehetett jelentkezni angol és sakkfoglalkozásokra. Az
intézményvezető elmondta, hogy írásban mindenki megkapta az óvoda munkájáról szóló részletes
beszámolót, azonban ha bármilyen kérdése van a testület tagjainak, akkor szívesen válaszol rá.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy köszönetnyilvánítását szeretné kifejezni mind
az iskola, mind az óvoda részére, illetve dolgozói felé megköszönve egész éves munkájukat.
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a beszámolót tárgyalta a Szociális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Kocsis István a Szociális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda gesztor óvodájának beszámolóját és egyhangúlag
elfogadásra javasolják a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Bükkalja
Napközi-otthonos Óvoda gesztor óvodájának 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
Lukács Lajosné mb. iskolaigazgató és Kásáné Szabó Erika óvodavezető elhagyta a tanácskozó termet.

3.) Rendelet-tervezet a közterület-használat szabályairól szóló 8/2005.(V.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület 2012. május 31-én
megtartott ülésén 75/2012.(V.31.) számú határozatában újra szabályozta a fürdő területén lévő
kereskedelmi és vendéglátó üzletek előtt lévő területek-, és a közterületek igénybevétele után fizetendő
bérleti-, és közterület használati díjak számításának szabályait és a fizetendő díjak mértékét. A Cserépi

úti pincesoron fizetendő közterület használati díjak fizetésének szabályait a tárgyban megjelölt
rendelet szabályozza. A határozatban foglaltak érvényesüléséhez nem elég a határozati döntés, hanem
szükséges a rendelet módosítása is.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályairól szóló 8/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat szabályairól
szóló 8/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) módosítására a következőket
rendeli el:
1.§
(1) A rendelet 1. számú melléklet 4. vendéglátó-ipari előkert és egyéb közterület-használat pontjának
második mondata az alábbiakra változik:
Kiemelt területen belüli Cserépi úti pincesoron:
- szezonban
820 Ft/m2/hó + ÁFA
- szezonon kívül
420 Ft/m2/hó + ÁFA
2. §
Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

4.) Indítványok, javaslatok
4.1) Üdülőtulajdonosok számára rendezendő fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az elmúlt év nyarán is szervezett az
önkormányzat bogácsi üdülőingatlan tulajdonjogával rendelkező tulajdonosok részére fórumot, ahol a
tulajdonosok tájékoztatást kaptak a település életéről, a képviselő-testület fejlesztési elképzeléseiről,
feltehették kérdéseiket, elmondhatták véleményeiket, javaslataikat.
Polgármester asszony elmondta, hogy az idei évben is szeretné, ha megtartásra kerülne ez a fórum,
melynek időpontjára 2012. július 27-re tett javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2012.(VI.28.) önkormányzati határozata
Tárgy: Üdülőtulajdonosok részére tartandó fórum időpontjának meghatározása
1.) Bogács Község Önkormányzatának
üdülőtulajdonosok számára.

Képviselő-testülete

fórumot

tart

a

bogácsi

A fórum helyszíne: Közösségi Ház
A fórum ideje: 2012. július 27. (péntek) 17:00 óra
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, tegyen intézkedést arra,
üdülőtulajdonosok tudomást szerezzenek a fórum helyszínéről és időpontjáról.

hogy

az

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. július 27.
4.2) Zemplénkő Kft. felé történő költségek érvényesítése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy véget ért az ikermedence hibáinak kijavítása,
ennek során többletköltségek keletkeztek, amit az önkormányzatnak kellett kifizetni. Egyedül a
jóteljesítési garancia állt az önkormányzat rendelkezésére, amit a Zemplénkő Kft. biztosított és közel 5
millió Ft volt. A vállalkozási szerződés kötelezi a Zemplénkő Kft-t arra, hogy a garanciális időszak
alatt a keletkező hibákat javítsa ki, mivel azonban javításra a Zemplénkő Kft hibájából nem került sor,
így az önkormányzat más vállalkozókkal kötött szerződést a medencék újraburkolására. A
polgármester elmondta, hogy elkészítette a Zemplénkő Kft-nek címzett levelet a költségek
megtérítésére vonatkozóan. A polgármester a Képviselő-testület felhatalmazását kérte a Zemlénkő Kft.
felé megfogalmazott, a költségek megtérítésére vonatkozó levél elküldésére.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, véleménye szerint elfogadható az a követelés, hogy
30 napon belül fizessék meg az önkormányzat által kifizetett közvetlen költségeket. Korrektnek és
elfogadhatónak tartja a kompromisszumos megoldás keresését, javaslata szerint mindenképpen a
megegyezésre törekedjen az önkormányzat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2012.(VI.28.) önkormányzati határozata
Tárgy: Ikermedence javítása során keletkezett költségek érvényesítése
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ikermedence felújítása
(újraburkolása) kapcsán keletkezett közvetlen költségek megtérítését, a kompromisszumos megoldásra
törekedve, a határozat mellékletét képező megkeresés alapján kérje a Képviselő-testület a Zemplénkő
Kft.-től.
Felelős: polgármester
Határidő: testületi ülést követő 5 napon belül

4.3) Községi Sportkör kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Községi Sportkör írásban benyújtott
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez az önkormányzati támogatás módosításával kapcsolatban,
majd megkérte Ittes Endrét a Sportkör elnökét, hogy röviden ismertesse kérelmüket.
Ittes Endre a Községi Sportkör elnöke elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is
bajnok lett Bogács község felnőtt csapata, az U19-es csapat pedig a második helyen zárta a

bajnokságot. Mindezek alapján magasabb osztályba léphet a csapat, amelynek következtében plusz
teljesítendő feladatai lesznek az egyesületnek. A kiadások a következőkből tevődnek össze: a hét
csapat utaztatási költségei, játékengedélyek kb. 10 játékos részére, versenyeztetési költségek és
nevezési díjak, pályabérleti díjak az esti edzésekre, sportfelszerelések vásárlása. Ezek a feladatok
jelentős anyagi terheket jelentenek az egyesület részére, amit csak az Önkormányzat támogatásának
növelésével tudnak teljesíteni. A Sportkör részére az idei évre megállapított összeg mellé még 1,7
millió Ft támogatás nyújtását kérik az Önkormányzattól. A jövő évre vonatkozóan pedig mintegy 55,5 millió Ft nagyságú támogatásra lesz szükség a zavartalan működéshez. Az Önkormányzat
támogatása mellet az egyesület is mindent megtesz, hogy helyi vállalkozókat is bevonjon a kiadások
finanszírozásába. Az idén pályázat benyújtására kerül sor az MLSZ TAO programjára, amit
infrastrukturális fejlesztésre szeretnének fordítani.
Csendesné Farkas Edit polgármester megkérdezte, milyen lehetőséget lát arra, hogy helyi
vállalkozókat be tudjanak vonni az egyesület támogatásába?
Ittes Endre a Községi Sportkör elnöke válaszában elmondta, hogy minden évben történtek kísérletek
arra, hogy vállalkozókat vonjanak be a Sportkör támogatásába. Ezzel kapcsoltban az a probléma
merült fel, hogy olyan nagy vállalkozás nem igazán van a településen, aki tőkeerős lenne és több
millió forinttal tudná támogatni az egyesületet.
Csendesné Farkas Edit polgármester megkérdezte, az egyesület tagjai mennyire támogatják
egységesen, hogy tovább lépjenek a magasabb osztályba és vállalják-e vele járó feladatokat?
Ittes Endre a Községi Sportkör elnöke válaszába elmondta, hogy két játékos részéről érkezett olyan
jelzés, hogy az elvárt délutáni edzések számát nem biztos, hogy tudja vállalni, azonban ha esti edzésre
lesz lehetőség, azt már tudja vállalni. Olyan jelzés viszont nem érkezett az egyesület felé, hogy bárki le
szeretné mondani igazolási szándékát.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, mindenképpen támogatja azt, hogy megyei első
osztályban induljon a bogácsi futballcsapat, azonban az Önkormányzat számára az évi 5-5,5 millió Ftos támogatás elég jelentős összeg. Szükség lenne arra, hogy az Önkormányzat támogatásán kívül más
forrásból is szerezzen támogatást az egyesület.
Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő elmondta, véleménye szerint meg kell adni a lehetőséget
a csapat számára, hiszen most meg tudnák mutatni, hogy magasabb osztályban miként tudnak
szerepelni.
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az önkormányzati támogatás elsődleges
feltételeként kell megjelölni, hogy az utánpótlás csapatokba minél több bogácsi fiatal kerüljön
bevonásra, majd szavazásra tette fel a következőt: a Képviselő-testület támogatja, hogy a megyei első
osztályban folytassa tovább tevékenységét a Községi Sportkör, és az Önkormányzat 2012. évre 1,7
millió Ft plusz támogatást nyújt részükre.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2012.(VI.28.) önkormányzati határozata
Tárgy: Községi Sportkör 2012. évi támogatásának növelése
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.évi költségvetésében 1.700 e Ft
többlet támogatást állapít meg a Községi Sportkör részére, a labdarugó csapat megyei első
osztályban való szereplésének biztosítására.

2.) A Képviselő-testület a támogatás elsődleges feltételéül határozza meg minél több bogácsi
fiatal bevonását az utánpótlás csapatokba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Polgármester Asszony bezárta a nyilvános
ülést.
K.m.f.
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