Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-án
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna,
Kiss Zoltán, Péter Zoltán, Verhóczki György települési képviselők.
Tanácskozási joggal jelen volt: Csetneki Ernőné jegyző
Meghívottként jelen volt: 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. Kocsis
István települési képviselő jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Péter Zoltán
és Verhóczki György 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 közmunkaprogram ugyanazokkal az emberekkel folytatódik tovább, akik
a programot elkezdték. Főbb tevékenységeik az elmúlt hónapban: feljáró készítése a
kilátóhoz terméskőből, tardi út padkájának javítása, településtisztasági feladatok
végzése.
- Az ikermedence újraburkolásának költségei kifizetésre kerültek, és a Zemplénkő Kft.
felé elküldésre került a költségekkel kapcsolatos követelés a Képviselő-testület
határozata alapján. Július 30. a költségek megtérítésének a határideje, amennyiben ezt
nem teszi meg a Zemplénkő Kft., akkor az Önkormányzat jogi útra tereli a dolgot. A
fürdő felújítás projekt az újraburkolási munkálatok után lezárásra került, így a
maradék támogatást is le tudta hívni az Önkormányzat.
- Az iskola energetikai felújítása a jelenleg folyó projektje az Önkormányzatnak, ami
nagyon jól halad, a készültsége közel 50 %-os.
- Az iskolában mindezek mellett az általános épület karbantartási munkák előkészítése
folyik.
- A Településrendezési terv módosításainak előzetes egyeztetése zajlik a különböző
szakhatóságokkal.
- Egyeztető megbeszélés történt az elmúlt héten a mezőkövesdi rendőrkapitány, a
bogácsi őrsparancsnok, a cserépi úti pincesori tulajdonosok és az Önkormányzat
között, melynek célja a közbiztonság javítása és a fokozott rendőri jelenlét biztosítása.
- A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően az adóslista felkerült a község
honlapjára, mely a dokumentumok menüpont alatt található meg. A felszólítás és a
lista feltétele közötti időben 3,5 millió Ft került befizetésre.
- A Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fő szervezésében
és az Önkormányzat támogatásával kosárfonó napok zajlottak a héten a régi könyvtár
épületében.
- Az elmúlt hónap rendezvényei sikeresen és jó színvonalon kerültek megrendezésre: a
Fürdő által megrendezett sörfesztivál, a Nemzetközi Dalostalálkozó, az
Egészségnapok, illetve a Kaktusz kiállítás és vásár.
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Az Egri Térségi TDM keretén belül turisztikai kiadványok készültek el, olyan
hiánypótló kiadványok, amelyek lengyel, angol és magyar nyelven mutatják be a
térségünket.
A fürdő bejárat korszerűsítésének tervei elkészültek, az elkészült terveket a napokban
adta le a tervező, ezután az engedélyezési eljárás kezdődik meg. A pályázat készítése
pedig folyamatban van a pályázatíróval egyeztetve.
Az óvoda felújítás pályázata az óvodavezető koordinálásával szintén folyamatban van.
Megjelent a pályázati kiírás az orvosi rendelők fejlesztésére, mely szerint a pályázat
100 %-os támogatottságú.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesné Farkas Edit polgármester az alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1.) Javaslat a Bükkalja Általános Iskola és a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2012. évi
költségvetése előirányzatainak módosítására (I. félév)
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) Javaslat a 2012.évi költségvetés előirányzatainak módosítására (I. félév)
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Beszámoló a Képviselő-testület 2012. első félévében, a nyilvános üléseken hozott
határozatai végrehajtásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
5.) Indítványok, javaslatok
5.1) Piadini Plusz Kft. kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendre tett javaslatot.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Javaslat a Bükkalja Általános Iskola és a Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2012.
évi költségvetése előirányzatainak módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Bogács és Szomolya Képviselőtestületei 2012. február 9-én fogadták el a Bükkalja Általános Iskola és a Bükkalja Napköziotthonos Óvoda költségvetését, melynek módosítását a következők indokolják: az Útravaló
program keretében kapott támogatás, a bérkompenzációra kapott támogatás, a Prémium évek
program címén kapott támogatás, a dologi kiadások előirányzatain belül az adóhatóság felé
fizetendő rehabilitációs hozzájárulás. Szomolya Község Képviselő-testülete részéről az
előterjesztéssel kapcsolatban nem merült fel kifogás. A polgármester elmondta, hogy a
napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy
ismertesse a Bizottság véleményét.
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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 2012. évi
költségvetése előirányzatainak módosítására tett javaslatot, amit elfogadásra javasol a testület
felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bükkalja Általános Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Bükkalja
Általános Iskola 2012. évi költségvetése előirányzatának módosítását a határozat mellékletét
képező 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bükkalja Napközi-otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési előirányzatának
módosítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös fenntartású Bükkalja
Napközi-otthonos Óvoda 2012. évi költségvetése előirányzatának módosítását a határozat
mellékletét képező 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2.) Javaslat a 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület által 2012. február
20-án elfogadott 2012. évi költségvetés módosítását az alábbiak indokolják: változik: az
egyéb költségvetési támogatások előirányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának, illetve a bérkompenzációra kapott támogatás összegével. A
Központosított előirányzat növekszik a prémium évek program címén, illetve a nyári
gyermekétkeztetésre kapott támogatással. A támogatásértékű bevételek előirányzata is
emelésre került, és ezekkel együtt természetesen a kiadási előirányzatok is növekedtek. A
polgármester elmondta, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, majd
megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
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Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a 2012 évi költségvetés előirányzatai első félévi módosításának javaslatát, és
elfogadásra javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 91.§./1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a következőket rendeli el.
1. §.
A költségvetési Rendelet 2. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a.) bevételi főösszegét

690 233 e Ft-ban

b.) kiadási főösszegét

670 141 e Ft-ban

c.) a működési költségvetés hiányát
állapítja meg.

35 217 e Ft-ban

A költségvetési rendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. §.
(1) A 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül 10.214 e Ft
értékpapír értékesítésből, valamint 43.937 e Ft hitelfelvételből származó bevétellel
számol.
(2) A 2.§. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül az Önkormányzat
74.243 e Ft hiteltörlesztéssel számol.
A költségvetési rendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. §.
(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.
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(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
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat támogatási értékű kiadási előirányzatainak részletezését e
rendelet 3.3. és 3.5. melléklete tartalmazza.
A költségvetési rendelet 5.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. §.
(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.
A költségvetési rendelet 6.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. §.
A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési
szervek létszámkeretét e rendelet 6. melléklete szerint határozza meg. A közfoglalkoztatottak
létszáma a rendelet 7. mellékletében kerül bemutatásra.
A költségvetési rendelet 10.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. §.
A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit a 3.4. és 3.6.
mellékletekben foglaltak szerint határozza meg.
A költségvetési rendelet 11.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. §.
A Képviselő-testület a szociális támogatásokat a 3.7. mellékletben foglaltak szerint határozza
meg.
8. §.
(1)A Költségvetési Rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.
(2)Az előterjesztés módosítását Bogács Község Önkormányzata 96/2012.(VII.26.) és
97/2012.(VII.26.) számú határozatával,
Szomolya Község Önkormányzata
65/2012.(VII.26.) és 66/2012.(VII.26.) számú határozatával fogadta el.
(3) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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3.) Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az
állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon, ezért érvényes rá a nemzeti
vagyonról szóló törvény, mely szerint az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti
vagyon lehet. A törzsvagyon fogalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyonelemekből áll. Ezen vagyon elemekkel való gazdálkodásra vonatkozik a rendelettervezet. A rendelet-tervezet társadalmi vitára bocsátása megtörtént, a rendelet-tervezet
megjelent a település honlapján, és a Polgármesteri hivatal hirdető tábláján. A vélemény
beküldésére rendelkezésre álló 5 munkanap alatt a rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel
nem érkezett. A polgármester elmondta, hogy a rendelet-tervezetet 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
tárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé a következő két változtatással: a IV.
fejezet 10. §-ában az egyedi érték helyett nyilvántartási értéket kell feltüntetni: „Az 1 000 000
Ft nyilvántartási (bruttó) értékhatár feletti vagyon”, illetve az 1. sz. függelékben a Községi
Önkormányzat helyett, vagyonkezelőként a Polgármesteri Hivatal kerüljön megjelölésre.
Verhóczki György települési képviselő megkérdezte, miért van szükség arra, hogy a Községi
Önkormányzat helyett a Polgármesteri Hivatal legyen a vagyonkezelő?
Csetneki Ernőné jegyző válaszában elmondta, hogy nem célszerű vagyonkezelőként az
Önkormányzatot megjelölni, mert az Önkormányzat jogi személy ugyan, de nincs külön
apparátusa a vagyonkezelői feladatok ellátásra, ezt a feladatot csak az általa létrehozott
Polgármesteri Hivatal szervezeti keretén belül tudja ellátatni.
Verhóczki György települési képviselő megkérdezte, hogy az Önkormányzat forgalomképes
vagyonába tartozó vagyonelemeket ki és mikor értékelte fel a táblázatban szereplő
értékekkel?
Csetneki Ernőné jegyző válaszában elmondta, hogy az Önkormányzat forgalomképes
vagyonának táblázatban szereplő bruttó összegei a könyv szerinti értéken vannak feltüntetve,
amelyek nem egyeznek meg a forgalmi értékkel. Ezek a vagyontárgyak akkor kerültek
felértékelésre, amikor a Tanács, illetve az Önkormányzat tulajdonába kerültek és könyv
szerint nyilvántartásba lettek véve. Módosultak a nyilvántartási értékek a végrehajtott
felújítások, beruházások összegével.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól
A testület által elfogadott vagyon rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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4.) Beszámoló a Képviselő-testület 2012. első félévében, a nyilvános üléseken hozott
határozatai végrehajtásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza 2012. első
félévében, a nyilvános ülésen hozott határozatokat időrendi sorrendben felsorolva. Mindegyik
határozat után fel van tüntetve, hogy igényel-e további intézkedést, illetve hol tart jelenleg
annak végrehajtása. A képviselők írásban megkapták az előterjesztést. A polgármester szóban
kiegészítette a beszámolót a következővel: Az Önkormányzat az év elején az iskola és az
óvoda mint önállóan működő de gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
részére gazdálkodással kapcsolatos feladataik ellátásra a Polgármesteri Hivatalt jelölte ki.
Elkészült, és aláírásra került mind a két intézménnyel a megállapodás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül
elfogadta a Képviselő-testület 2012. első félévében, a nyilvános üléseken hozott
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót.
5.) Indítványok, javaslatok
5.1) Piadini Plusz Kft. kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, a Piadini Plusz Kft. azzal a kérelemmel
kereste meg a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze részére a Fürdő területén juhtúrós
lepény árusítására szolgáló 6 m2 nagyságú pavilon vagy sátor felállítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat „A” változatát,
mely szerint a Képviselő-testület nem támogatja a kérelmet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2012.(VII.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Piadini Plusz Kft. kérelme
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Piadini Plusz Kft. –
3528 Miskolc, Alkotmány u. 27. – kérelmét.
A Képviselő-testület nem kíván újabb területet kivonni a Fürdő területéből kereskedelmi
tevékenyséf folytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy az Önkormányzat nem azért nem ad
bérbe területet, mert nem tudna plusz területet kivonni a fürdő területéből kereskedelmi,
vendéglátó tevékenység végzésére, hanem azért, mert azt szeretné, ha a fürdő területén lévő
vállalkozások tudnának úgy működni és keresni, hogy eleget tudjanak tenni bérleti díj fizetési
kötelezettségüknek.
Péter Zoltán települési képviselő javasolta, a jövőben a Képviselő-testület vizsgálja meg és a
Fürdő területén lévő vállalkozókkal egyeztesse, hogy melyek azok a szolgáltatások,
amelyekkel lehetne bővíteni a Fürdő területén lévő vállalkozások körét.
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:

Péter Zoltán
települési képviselő

Verhóczki György
települési képviselő
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