Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én
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
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.
A Polgármester Asszony tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait és a lakosságot az elmúlt
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről:
- Február 25-én került megtartásra a közmeghallgatással egybekötött falugyűlés igen
nagy résztvevő számmal
- Februárban volt a Bükkalja Kőkultúra projektnyitó rendezvénye Szomolyán
- Március 7-én részletes tájékoztatást kaptak a Fürdő dolgozói a tervezett beruházásról
azért, hogy valamennyien pozitívan próbáljanak meg ehhez a munkához hozzáállni és
ezt a pozitív hozzáállást sugározzák a vendégek felé is.
- Megkezdődtek a Fürdő felújításának munkálatai, eredményes közbeszerzési eljárás
után a Zemplénkő Kft. és a Tempero Zrt. kivitelezők kezdték meg a munkát. A
felújítás alatt a Fürdő részlegesen tart nyitva, cél az, hogy egyidőben legalább egy
medence használható legyen. Jelenleg a lóhere medence, az első medence, a Jurtakertben lévő medence és a belső medence használható.
- Március 1-től indult a közmunkaprogram, melynek keretében a Flamingó épületének
felújítására, köztisztasági feladatok ellátására, árkok és átereszek takarítására kerül
sor.
- Bogács településnek közös megjelenése volt a budapesti Utazás Kiállításon
Cserépfalu, Bükkzsérc és Noszvaj településekkel, melynek során közös volt a
részvételi költség és az utazási költség is.
- Településünk ezenkívül részt vett a „Menjünk világgá!” elnevezésű miskolci Utazás
Kiállításon is.
- Március 15-hez kapcsolódóan az iskolában március 11-én a tápióbicskei tüzérek
tartottak bemutatót.
- Március 15-én községi ünnepég került megrendezésre fáklyás felvonulással.
- A Cserépi úti pincesoron elkezdődtek a rendezési tervvel kapcsolatos előkészítő
munkák. Előkészítő megbeszélést szervezett az önkormányzat az érintettek
bevonásával, azokkal akik a Cserépi úti pincesoron vállalkozást üzemeltetnek, illetve
ingatlannal rendelkeznek.
- Csetneki Ernőné jegyző szervezésével jogszabályi változásokról szóló tájékoztatás
került megtartásra a vendéglátással foglalkozó vállalkozók részére, ahol jelen volt a
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője, a Bogácsi Rendőrőrs parancsnoka, a
tűzoltóság képviselője, az építéshatóság képviselője, az ÁNTSZ képviselője.
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Pályázat benyújtására került sor „A helyi és térségi vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciójára”,címmel. A tervek szerint a pályázat összköltsége 212 millió Ft,
amely 100 %-os támogatottságú pályázat.
Folyamatban van a pályázat előkészítése az iskola épületének energetikai
korszerűsítésére.
Megújult Bogács község honlapja, amely a www.bogacs.hu címen érhető el, a
honlapot Csetneki Gergő szerkesztette az önkormányzat munkatársainak bevonásával.
A honlappal kapcsolatos észrevételeket, jelzéseket megtehetik a honlapon keresztül és
a hivatalban is.
Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a mazsorett csoport 10 éves fennállásának
ünnepsége.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
a Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesé Farkas Edit polgármester javasolta, hogy 9.) Indítványok, javaslatok
napirenden belül a 9.1) napirendi pont, amely a Cserépi úti pincesor készülő szabályozási
tervéről szól a következő ülésen kerüljön megtárgyalásra, ugyanis a tervező április 14-re
tudja leszállítani a munkaanyagot. Javasolta kiegészíteni a 9.) Indítványok, javaslatok
napirendet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításával. Majd az alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1.) Javaslat a Képviselő-testület 2011-2014 időszakra vonatkozó ciklusprogramjára
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) Javaslat a 2010. évi költségvetés előirányzatainak IV. negyedévi módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) A nyári rendezvények részletes programjának, költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
5.) Rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
6.) Rendelet-tervezet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Előadó: Csetneki Ernőné jegyző
7.) Javaslat a 12/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
8.) A fürdőfelújításhoz kapcsolódó hitel mértékének meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
9.) Indítványok, javaslatok
9.1) Javaslat a József Attila úton lévő telkek árának csökkentésére
9.2) Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
9.3) Erdőgazdálkodási feladatok ellátására irányuló kérelem
9.4) Bogácsi Pávakör kérelme többlettámogatásra
9.5) Magyar Telekom Nyrt. kérelme az automatikus inflációs emelés eltekintésétől
2

9.6) Flamingó felújításához kapcsolódó kiadások
9.7) Eger megyei Jogú Város polgármesterének kérelme
9.8) Bugyik Csaba és Bugyikné Horváth Katalin bogácsi lakosok kérelme koktélbár
üzemeltetésére a fürdőben
9.9) Javaslat a 13/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendre tett javaslatot.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Javaslat a Képviselő-testület 2011-2014 időszakra vonatkozó ciklusprogramjára
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a települési képviselők írásban
megkapták az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a polgármester
megkérte az elnököt, hogy mondja el a Bizottság álláspontját.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság a
ciklusprogramot nagyon jónak értékelte, megalapozottnak és tartalmasnak találta. A Bizottság
a programot elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen felvetődött a termálvíz hasznosítása,
kiemelten fontosnak tartják a geotermikus energia kihasználását, amit pályázati úton lehet
megvalósítani és szerepel is a ciklusprogramban.
Kiss Zoltán települési képviselő javasolta, hogy kerüljön bele a ciklusprogramba egy
emlékpark létrehozása valahol a falu területén, ahol 1956-ról vagy Trianonról kulturált
körülmények között meg lehet emlékezni.
Az utak, járdák javítása mellett fontosnak tartja járda létesítését például a Béke és Ifjúság
utcákban.
Verhóczki György települési képviselő javaslata az volt, hogy a faluközpont rendezési-,
fejlesztési tervének az elkészítése is kerüljön beépítésre a ciklusprogramba. Fontosnak tartja,
hogy legalább tervezés szintjén bele legyen emelve a koncepcióba. Véleménye szerint Bogács
főutcája a Rendőrségtől a Dózsa György utcáig életveszélyes.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel Verhóczki György települési
képviselő javaslatát, mely szerint a ciklusprogramba kerüljön bele a faluközpontnak legalább
a koncepcionális tervezése.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Verhóczki György kiegészítő javaslatát.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel Kiss Zoltán települési képviselő
javaslatát, mely szerint a ciklusprogramba kerüljön bele járdák létesítése legalább az Ifjúság
és Béke utcákban.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Kiss Zoltán kiegészítő javaslatát.
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Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel Kiss Zoltán települési képviselő
javaslatát, mely szerint a ciklusprogramba kerüljön bele egy emlékpark helyének kijelölése és
megvalósítása.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Kiss Zoltán kiegészítő javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
33/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: A Képviselő-testület
meghatározása

2011-2014

időszakra

vonatkozó

ciklusprogramjának

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-2014 évek közötti időszakra
vonatkozó ciklusprogramját elfogadja.
A ciklusprogram a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat a 2010. évi költségvetés előirányzatainak IV. negyedévi módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a 2010. évi költségvetés
előirányzatainak IV. negyedévi módosításába a központosított előirányzatok egy részének
növekedése, a különböző támogatásértékű bevételek, illetve a támogatásértékű bevételek
növekedéséhez kapcsolódó kiadási előirányzatok növekedése kerültek beépítésre. A
beruházási és felújítási előirányzatokat növeli kellett a Strandfürdő beruházásával,
felújításával kapcsolatosan felmerült kiadások összegével, az utak felújítását az árvízi
védekezés kapcsán felmerült kiadásokkal, valamint az általános iskolai informatikai
eszközbeszerzéssel. Előirányzat átvezetéseket szükséges volt végrehajtani mindazokon a
szakfeladatokon, amelyeknél a teljesítések nem a tervezés szintjén alakultak az év végére. A
Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a polgármester megkérte a Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság
megtárgyalta a 2010. évi költségvetés előirányzatainak IV. negyedévi módosítására vonatkozó
előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság egyetért a módosítással és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011.(IV. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.)
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3.) A nyári rendezvények részletes programjának, költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a nyári rendezvények részletes
programját már előző évben elkezdte tárgyalni az Idegenforgalmi és Területfejlesztési
Bizottság. Elkészült a „Bogácsi turisztikai programajánló 2011” című kiadvány. Ez kiemelt
rendezvényként tartalmazza a Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borversenyt, valamint a
Bogácsi Fürdőfesztivál rendezvényeit. Mindezek mellet tartalmazza a hagyományosan
megrendezésre kerülő programokat is, de új rendezvényeket is tervez, így például áprilisban
tavaszi természetjárást és családi húsvéti elfoglaltságot, valamint augusztusban a „Halra fel”
elnevezésű országos horgásztalálkozót és versenyt, októberben pedig tárcsás ételek
fesztiválját, illetve éjszakai fürdőzést és karaoke party megrendezését. A 2011. évi
rendezvényekre a költségvetésben összesen bruttó 10 millió Ft áll rendelkezésre, ami
kiegészül még az előző Képviselő-testület által a Leader csoporthoz benyújtott pályázati
támogatással, ami 2, 8 millió Ft. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az egyes
rendezvényekre már vállalt kötelezettségeket, illetve további várható költségeket és a tervezett
összköltséget.
A polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
állásfoglalását.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a 2011. évi rendezvények programját és költségvetését, amit jónak tartanak. Az
előterjesztést elfogadásra javasolják.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
34/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: A nyári rendezvények részletes programjának és költségvetésének jóváhagyása
A Képviselő-testület a 2011. évi turisztikai programsorozatot a rendezvények tervezett
költségvetésével együtt jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza
előkészítésével, lebonyolításával.

a

polgármestert

a

programok

megvalósításának

(A programsorozat és a rendezvények részletes költségvetése a határozat mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.) Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a térítési díjakról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a települési önkormányzat köteles
biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítést a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint. A gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek
napközbeni ellátását pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
szerint kell biztosítania. Önkormányzatunk a házi segítségnyújtást, a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Tárulás által fenntartott
Mezőkövesdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Amit közvetlenül az
Önkormányzat biztosít, az a szociális étkeztetés és a gyermekek napközbeni ellátása. A
Szociális törvény értelmében a fenntartónak minden évben meg kell határoznia a személyes
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gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját szolgáltatásonként, és
az ellátást igénybevevő által fizetendő térítési díj összegét, azaz a személyi térítési díjat. A
polgármester ismertette, hogy a rendeletben szereplő személyi térítési díj összegek a 2010. évi
összegek, azokak emelését nem javasolta. A házhoz szállítás költsége sem változik a 2010.
évhez viszonyítva, 165 Ft/kiszállítás összegben került megállapításra a javaslat szerint,
valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjánál is a rendeletben szereplő intézményi
térítési díjak az elmúlt évben megállapított térítési díjak.
A Szociális és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, a polgármester megkérte az
elnököket, hogy ismertessék a Bizottságok javaslatait.
Kocsis István a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyetért az
előterjesztésben leírtakkal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is
egyetért a rendelet-tervezettel és támogatják azt, hogy ne legyen változtatás a 2010. évi
térítési díjakhoz képest.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(IV. 1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
és a térítési díjakról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása
indokolja az önkormányzat rendeletének módosítását. A legjelentősebb változás az aktív
korúak ellátását, ezen belül pedig a rendelkezésre állási támogatásra vonatkozó szabályokat
érinti. A rendelkezésre állási támogatást 2011. január 1-jétől felváltotta a bérpótló juttatás, a
közhasznú és a közcélú foglalkoztatást pedig felváltotta a közfoglalkoztatás. A legfontosabb
változás az, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként az önkormányzat
rendeletében előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa. Amennyiben a rendeletben előírt feltételeket a
jogosult nem teljesíti, a bérpótló támogatásra való jogosultsága megszüntethető. A rendelettervezetben a korábbiakhoz képest még jelentős változás, hogy a szociális étkeztetésre való
jogosultság feltételei külön rendeletben kerülnek megállapításra, a fizetendő térítési díjakkal
együtt. A rendelet-tervezet bérpótló juttatásra vonatkozó részénél fontos elmondani, hogy az
aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a Szociális
törvényben foglalt jogosultsági feltételeken túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles
lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. Az Önkormányzat a rendezett lakókörnyezet
biztosítását helyszíni ellenőrzés során az Önkormányzat 1 köztisztviselője, a településőr és a
Szociális Bizottság Elnöke által kijelölt bizottsági tag bevonásával ellenőrzi. 3 személy fogja
tehát az ellenőrzést végezni. Amennyiben az ellenőrzés során hiányosságok vagy
szabálytalanságok állapíthatók meg, akkor 8 napos határidő kitűzésével a kérelmezőt fel kell
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szólítani a hiányosság pótlására, amennyiben ennek nem tesz eleget, a bérpótló juttatás
megvonható tőle.
Ide vonatkozó technikai jellegű megjegyzés, hogy a következő héten kezdődik el a Béke utca
és József Attila utca sarkán lévő önkormányzati telek, illetve a Zöldfa utca környékének
takarítása. Ezzel egy időben az ott lakóknak lehetősége lesz arra, hogy a saját portájukon
rendet rakjanak, és szemetüket a többi elszállítandó szeméthez tehessék, amit az
önkormányzat elszállít. A takarítást követően azonban mindenki felelős a saját portájának
rendben tartásáért, tehát az ellenőrzések ezt követően kezdődnek majd meg.
A polgármester megkérte a Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
mondják el a Bizottságok véleményét.
Kocsis István a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal és egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
elfogadását. Azonban hozzáfűzte, hogy fontosnak tartaná a tűzrakási tilalomnak a komoly
betartatását és a telepen történő égetés szabályozásának belefoglalását a rendeletbe.
Csetneki Ernőné jegyző elmondta, hogy a tűzgyújtási tilalomra és a tűzgyújtás szabályaira
külön rendelete van az önkormányzatnak, és mivel ez másik rendeletben szabályozva van, így
nem lehet belefoglalni a szociális rendeletbe.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság egyetért a
rendelet-tervezettel és elfogadásra javasolja.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy a falu alsó részén élők a kábel, a
gumi, a szemét égetése miatt igen nagy problémával néznek szembe, ezért valamilyen módon
mégis szabályozni kellene, hogy ezek az égetések ne forduljanak elő.
Csetneki Ernőné jegyző ismertette, hogy ebben az esetben lehetőség van eljárásra, mivel a
jogszabály ezeknek az anyagoknak égetését eleve tiltja környezetvédelmi szempontok miatt.
Tehát jelzés és feljelentés alapján van lehetősége szabálysértési eljárást lefolytatni a
Polgármesteri Hivatalnak ezekben az esetekben.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.) Rendelet-tervezet az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
Előadó: Csetneki Ernőné jegyző
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy 2011. január 1-jén módosult az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló törvényerejű rendelet. A
módosítás alapján a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn
kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat
rendeletében meghatározott mértékű díjat állapíthat meg. A hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt az önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékű díjazás illetheti meg. Bogácson eddig szolgáltatási díjat nem kellett
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fizetni, és az anyakönyvvezető sem részesült semmilyen külön juttatásban. Az ország számos
településén ezek a szolgáltatások már évek óta díjkötelesek. Az elmúlt években az volt a
tapasztalat, hogy egyre több nem helyi lakos szeretne Bogácson házasságot kötni főleg azért,
mert itt nem kell fizetni a szolgáltatásért. Fontos információ, hogy a házasságkötés
szolgáltatási díjait akkor kell megfizetni, ha az esemény egyik tagja sem bogácsi lakos. Ha
legalább egyik tagja bogácsi állandó lakos, akkor a szolgáltatásokat díjmentesen vehetik
igénybe.
A polgármester megkérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
Bizottság állásfoglalását.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Bizottság és az abban szereplő „B” változatot támogatja,
mely szerint szabadtéren és vendéglátóhelyen egyedi elbírálás alapján a jegyző
engedélyezheti a házasság megkötését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.)
7.) Javaslat a 12/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy ez a rendelet a víz-és
csatornaszolgáltatás díjaira vonatkozik. Ezzel a rendelettel kapcsolatban egy adminisztrációs
probléma merült fel, ugyanis a Heves Megyei Vízmű Zrt. a lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításainak enyhítésére pályázatot kíván benyújtani. A pályázat
előírása, hogy valamennyi település, aki a Heves Megyei Zrt. szolgáltatási területéhez
tartozik, a pályázat benyújtásához megfelelő formában hozza meg a vízdíj rendeletét. A
szolgáltató kezdeményezte a Képviselő-testület által korábban megalkotott vízdíj rendelet
kiegészítését, hogy abban ne csak a lakosság által fizetendő díjak szerepeljenek, hanem a
legmagasabb hatósági ár is. Ez fizetésben a lakosság számára nem jelent semmilyen plusz
terhet, csak egy plusz adminisztrációs adatot kell, hogy tartalmazzon a rendelet. A
polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi
Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz és a szennyvízelvezetés díjáról (díjának módosításáról)
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.)
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
35/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
enyhítésére
1.) A Képviselő-testület támogatja, hogy a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás
támogatására a szolgáltató – Heves Megyei Vízmű Zrt. Eger, Hadnagy u 2. –
támogatási igényt nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatra.
2.) A Képviselő-testület elfogadja a 2011. évi ármegállapításhoz beterjesztett fajlagos
ráfordításokat. A fajlagos ráfordításnál figyelembe vett amortizációt, eszközhasználati
jogcímen meghatározott összeget a vízi közmű felújítására, pótlására, fejlesztési
hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra kell fordítani.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtásához
szükséges nyilatkozatok kiadására, aláírására és felkéri Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatát a 2011. évi víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8.) A fürdőfelújításhoz kapcsolódó hitel mértékének meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az önkormányzat eredményes
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta a Fürdő felújításában közreműködő két
kivitelezőt, az egyik a Zemplénkő Kft., a másik pedig a Tempero Zrt. Az a két kivitelező lett
kiválasztva, akiknek az árajánlata a legkedvezőbb volt és a pályázatban meghatározott
feltételeknek legjobban megfelelt. Az ő általuk adott árajánlat is közel 10 millió Ft-tal emeli a
beruházás költéségét. A tervezett költségek az építés vonatkozásában 155,8 millió Ft, a
várható költség pedig 165,4 millió Ft a két kivitelező által adott árajánlat szerint. Ha az összes
többi költség nem változik, akkor a projekt 187,8 millió Ft-ról várhatóan 197,5 millió Ft-ra
fog változni. Az 50 %-os támogatáson felüli részt az önkormányzatnak saját magának kell
biztosítani, ez jelen számítások szerint 103,5 millió Ft, ami várhatóan nem lesz elég a
beruházás befejezéséhez, ezért a projekt megvalósításához 110 millió Ft összegű hitel
felvételét javasolta az előterjesztésben. Az előterjesztés tartalmazza a könyvvizsgáló
véleményét és a megfelelő hitelkonstrukció kiválasztásához szükséges anyagot. A határozati
javaslat szerint tehát a hitel összege 110 millió Ft, a futamidő 25 év, a türelmi idő 3 év, a
törlesztés ütemezése negyedévente történne.
A polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
állásfoglalását.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság hosszasan
vitatta a hitelfelvételt. A futamidővel kapcsolatban a 15 év és a 25 év mellett is voltak
hozzászólások. A könyvvizsgáló véleményét is figyelembe véve a Bizottság többsége a 25
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évre szóló hitelfelvételt javasolta, ami 3 év türelmi időt tartalmaz, és negyedévente van a
törlesztés ütemezése.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy 25 év futamidőt nagyon hosszúnak
találja, a 15 év pedig túl rövid, ezért ő a 20 év futamidőt javasolta. Nagyobb részletek
lennének hiszen rövidebb a futamidő, de talán a pénzügyi helyzet 3-4 év múlva jobb lesz a
például a strand felújítása, közoktatás átszervezése kapcsán, ezért meggondolandó a rövidebb
futamidő.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel Verhóczki György települési
képviselő módosító javaslatát, mely szerint a hitel összege 110 millió Ft, a futamidő 20 év, a
türelmi idő 3 év és a törlesztés ütemezése negyedévente történjen.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elutasította Verhóczki György települési képviselő módosító javaslatát.
Csendesné Farkas Edit polgármester az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra,
mely szerint a hitel összege 110 millió Ft, a futamidő 25 év, a türelmi idő 3 év és a törlesztés
ütemezése negyedévente történjen.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
36/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Hitel felvétele a Fürdő felújítás önerő biztosításához
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bogácsi Thermálfürdő
komplex fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítása
érdekében éven túli lejáratú beruházási hitelt kíván felvenni. A hitel felvételét a
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram
keretén belül kívánja megvalósítani, a programban meghatározott feltételekkel.
2.) A hitel összege: 110.000.000.- Ft
Futamidő: 25 év
Türelmi idő: 3 év
Törlesztés ütemezése: negyedévente.
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos feladatok
végrehajtásával, és a hitelszerződés aláírására.
4.) A határozat mellékletét képezi a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó könyvvizsgálói
vélemény.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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9.) Indítványok, javaslatok
9.1) Javaslat a József Attila úton lévő telkek árának csökkentésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester ismertette, hogy a József Attila és Béke utca
csatlakozásában kialakított telkek árát 2010. december 23-án a Képviselő-testület 1000 Ft/m2
+ ÁFA összegben határozta meg. Az eltelt időszakban valamennyi érdeklődő arra
panaszkodott, hogy nagyon magas az ár, és kérték, hogy csökkentse azt a testület. A
határozati javaslat szerint az ingatlanok vételárát 800 Ft/m2 + ÁFA összegben határozná meg
a Képviselő-testület, a 115/2010.(XII.23.) számú határozatban meghatározott többi feltétel
továbbra is hatályban maradna. A polgármester megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság javaslatát.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
elfogadásra javasolja a vételár 800 Ft/m2 + ÁFA összegben történő meghatározását, de nem
javasolja a további csökkentést.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, nem ért egyet azzal, hogy ezeknek a
telkeknek az árát 1000 Ft/m2 + ÁFA összeg alá csökkentsék.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
37/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: 115/2010.(XII.23.) számú Határozat módosítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2010.(XII.23.) számú határozata
2. pontjának első mondatában foglaltakat – a határozat többi pontjának változatlanul hagyása
mellett – az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület az ingatlanok vételárát 800 Ft/m2+ÁFA (bruttó 1.000 Ft/m2) összegben
határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
9.2) Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az alapító okirat módosítását az tette
szükségessé, hogy a közalapítvány kuratóriumának elnöke Szerencsi Miklósné 2010-ben
elhunyt, illetve időközben a kuratórium további tagjai írásban lemondtak tagságukról. Annak
érdekében, hogy a közalapítvány működőképes maradhasson, szükséges, hogy a Képviselőtestület, mint a közalapítvány alapítója a személyi változások miatt módosítsa a közalapítvány
alapító okiratát. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a polgármester
megérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
egyetért a határozati javaslattal és elfogadásra javasolja azt.
11

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
38/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
1) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a BAZ Megyei
Bíróság által 3.Pk.864/1995/4 számú végzésével nyilvántartásba vett Bogácsi Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratát.
2) A Képviselő-testület a közalapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül
a kuratórium elnökének és tagjainak nevét az alábbiak szerint határozza meg:
A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumának elnöke:
Hajduné Nyírő Veronika (született: Miskolc, 1971.02.14. an: Varga Irén) 3400.
Mezőkövesd, Hársfa u 14. szám alatti lakos.
A kuratórium tagjai:
Tóthné Farmosi Ildikó (született: Mezőkövesd, 1965.05.08. an: Majnár Margit)
3412. Bogács, Szegfű u. 1/A szám alatti lakos,
Nagyné Márkus Eleonóra (született: Mezőkövesd, 1964.12.21. an: Daragó Mária)
3412. Bogács, Alkotmány u 16. szám alatti lakos,
Ittesné Barna Ágnes, (született: Miskolc, 1969.05.23. an: Szegedi Margit) 3412.
Bogács, Dózsa György u. 35. szám alatti lakos,
Czagányné Horváth Réka (született: Ózd, 1978.06.13. an: Ivánkó Katalin) 3412.
Bogács, Hórvölgye u 29. szám alatti lakos.
3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat
módosításának a Cégbírósághoz történő benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9.3) Erdőgazdálkodási feladatok ellátására irányuló kérelem
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester ismertette, hogy a Hoór Agro Zrt. kereste meg az
önkormányzatot azzal a kérelemmel, hogy az előterjesztésben felsorolt helyrajzi számokon
erdőgazdálkodási feladatokat szeretne végezni és ezért a területet az önkormányzattól bérbe
kívánja venni. A Hoór Agro Zrt. bérleti díjként 750 Ft-ot ajánlott évenként,
aranykoronánként. Ezeken a területeken azonban az önkormányzat is végezhet
erdőgazdálkodói tevékenységet bizonyos jogszabályok betartása mellett. A Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérelmet, a polgármester megkérte az elnököt, hogy ismertesse
a Bizottság a javaslatát.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
az „A” változat elfogadását javasolja, mely szerint a Képviselő-testület nem ad megbízást a
Hoór Agro Zrt. részére erdőgazdálkodási tevékenység végzésére.
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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:
39/2011.(III.31.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Erdőgazdálkodási feladatok ellátására irányuló kérelem elutasítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ad megbízást a Hoór
Agro Zrt részére a tulajdonát képező 0124/35 hrsz alatti 1ha 2167 m2, 083/3 hrsz alatti
874 m2, 084/2 hrsz alatti 1 ha 7196 m2,065 hrsz alatti 6 ha 6149 m2 nagyságú
területeken erdőgazdálkodási tevékenység végzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9.4) Bogácsi Pávakör kérelme többlettámogatásra
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az előterjesztés mellékleteként a
képviselők megkapták a népdalkör vezető, Benyovszki Mária kérését. Az önkormányzat a
2011. évi költségvetésében a Bogácsi Pávakör működésére 300.000 Ft-os támogatást állapított
meg. A népdalkör vezetője ezen túl kér további támogatást arra hivatkozva, hogy a népdalkör
az idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját és ebből az alkalomból szeretne baráti
csoportokat is vendégül látni. A kérelemmel kapcsolatban két határozati javaslat született, az
„A” változat támogatja, míg a „B” nem támogatja a Bogácsi Pávakör kérelmét. A
polgármester megkérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy mondja el a Bizottság
javaslatát.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem javasolják támogatni a Pávakör
kérelmét, ezért a „B” változat elfogadását javasolta. Elismerik a Pávakör munkáját és
gondolkoztak azon, hogyan tudnák segíteni a Pávakört a 35. évfordulójuk megünneplésében,
bár erről konkrét állásfoglalás nem született, de a segítségnyújtástól nem zárkóznak el.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel határozati javaslat „B” változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
40/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: A Bogácsi Pávakör kérelmének elutasítása
1.) Bogács Község Képviselő-testülete az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való
tekintettel nem támogatja a Bogácsi Pávakör kérelmét, tehát a 2011. évre megállapított
300 000 Ft támogatást nem kívánja megnövelni.
2.) A Képviselő-testület javasolja a Pávakörnek, hogy a Nemzetközi Dalostalálkozó keretén
belül szervezzék meg, a Pávakör 35 éves fennállásáról való megemlékezést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9.5) Magyar Telekom Nyrt. kérelme az automatikus inflációs emelés eltekintésétől
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak bérleti szerződése
van a Magyar Telekom Nyrt-vel az Alkotmány utca 9. szám alatti ún. telefonközpont
helyiségre, valamint a József Attila utca végén lévő, az erősítő toronynak helyet adó terület
bérletére. A bérleti szerződés szerint: „Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérleti díj
összegét minden év január 31. napjáig Bérbeadó kezdeményezésére felülvizsgálják, és azt az
előző évi – KSH éves statisztikai közleményében közzétett – hivatalos fogyasztói árindex
mértékének figyelembe vételével, január 01. napi hatállyal visszamenőlegesen írásban
módosítják.” A Magyar Telekom Nyrt. kérése az volt, hogy a bérleti díjak ez évi automatikus
inflációs emelésétől tekintsen el az Önkormányzat. A polgármester megkérte a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság az „A”
változat elfogadását javasolja, mely szerint utasítsa el a Képviselő-testület a Magyar Telekom
Nyrt. kérelmét.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
41/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. kérelmének elutasítása
Bogács Község Képviselő-testülete elutasítja a Magyar Telekom Nyrt kérelmét, és a bérleti
szerződésben foglaltaknak megfelelően a bérleti díj mértékét a KSH éves statisztikai
közleményében közzétett infláció mértékével megemeli.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
9.6) Flamingó felújításához kapcsolódó kiadások
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Flamingó épületének felújítása a
közmunka program keretében megkezdődött. Az épület igen leromlott állapota miatt
közmunkásokkal ezt a munkát teljes egészében nem lehet megoldani, ezért szükséges
szakmunka igénybevétele. Két féle út járható a belső tér felújítására, az egyik a
gipszkartonozás, a másik pedig a vakolatjavítás, aljzatbeton kiegyenlítés, festés. Az
előterjesztés tartalmazza az árajánlatokat mindkét munkára vonatkozóan. A polgármester
megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
a technológiára a vakolatjavítást, aljzatbeton kiegyenlítést és festést találta jobb megoldásnak,
ezért ezt az ajánlatot javasolja elfogadásra.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy a Flamingó épülete nagyon rossz
állapotban van, és a most tárgyalt belső felújításhoz még hozzá jön majd a külső felújítás
összege is. Figyelembe véve azt, hogy a falurendezési terv elkészültével ez a régi épület
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valószínűleg el lesz bontva, nem javasolja, hogy az önkormányzat a tervezett összeget a
Flamingó épületének felújítására fordítsa. Megítélése szerint a tető is nagyon rossz állapotban
van és annak a javítására is még plusz összeget kellene fordítani. Javaslata szerint keresni
kellene a népművészeti kiállításnak egy másik épületet, ami nem csak 2-3 évre, hanem
véglegesen helyet ad a kiállításnak.
Csetneki László települési képviselő véleménye szerint a kultúrát, a hagyományok
megőrzését, a művészetet mindenképpen támogatni kell, aminek a bemutatása egy központi
helyen kell, hogy történjen.
Kocsis István települési képviselő elmondta, hogy a Flamingóra mindenféleképpen fordítani
kell bizonyos összeget, mert a jelenlegi állapotában nem maradhat az épület. A felújított
épületben javasolja a kiállítás létrehozását.
Péter Zoltán települési képviselő elmondta, hogy támogatja a Flamingó épületének
felújítását. Az épület lebontása sokkal nagyobb költséget jelentene, mint a mostani felújítás.
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a tető hibái átmenetileg
kiküszöbölhetők, a külső homlokzat részt is nyár előtt mindenképpen meg kellene csináltatni,
mert rossz állapotban van és nagyon rossz képet mutat. Ezekhez a költségekhez még a belső
rész felújítását kellene hozzátenni pluszban, és ott a népművészeti kiállítás egy állandó helyen
kerülhetne bemutatásra.
A polgármester szavazásra tette fel Verhóczki György módosító javaslatát, mely szerint
máshová legyen elhelyezve a népművészeti kiállítás, keressenek neki egy másik, megfelelőbb
helyet.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elutasította Verhóczki György települési képviselő módosító javaslatát.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi Bizottság által javasolt
változatot, mely szerint a kőműves munkára adott árajánlat kerüljön bele a határozatba.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
42/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Az Alkotmány utca 2. sz. alatti épület felújítása
A képviselő-testület Kovács István - 3412. Bogács, Jegenyesor u 58. - vállalkozó ajánlatát
fogadja el az épületrész felújítására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megbízási szerződés megkötésére, a felújítással kapcsolatos teendők ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9.7) Eger Megyei Jogú Város polgármesterének kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Eger Megyei Jogú Város
polgármestere levélben megkereste az Önkormányzatot egy megállapodás tervezettel, amely
levél az előterjesztés mellékletét képezi. Ebben azt kéri, hogy a város által fenntartott
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alapfokú nevelési-oktatási intézményekbe járó bogácsi tanulók esetében az Önkormányzat
fizessen hozzájárulást az ellátásért, ugyanis a tanulók után járó normatíva nem fedezi a
képzési költségeket. A polgármester kiemelte, hogy Bogács Község Önkormányzata
valamennyi bogácsi lakóhellyel rendelkező tanuló számára biztosítja helyi intézményében az
alapfokú oktatás megfelelő feltételeit. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kíván élni a
tanuló, úgy annak többletköltségeit az önkormányzat nem tudja magára vállalni. A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a kérelmet és a polgármester megkérte az elnököt, hogy ismertesse
javaslatukat.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság
egyetért a határozati javaslattal, és nem támogatja Eger Megyei Jogú Város polgármesterének
kezdeményezését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
43/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Eger város polgármesterének kezdeményezése megállapodás megkötésére
A képviselő testület nem támogatja Eger Megyei jogú Város polgármesterének
kezdeményezését a megállapodás megkötésére, megbízza a polgármestert, hogy tájékoztassa
erről Habis László polgármester urat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9.8) Bugyik Csaba és Bugyikné Horváth Katalin bogácsi lakosok kérelme koktélbár
üzemeltetésére a Fürdőben
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester ismertette, hogy a kérelmezők a hideg vizes medence
mellett szeretnének kialakítani és működtetni egy koktélbárt, amihez 10-15 m2 nagyságú
területet szeretnének bérbe venni. Két határozati javaslat került kidolgozásra, az „A” változat
a kérelem támogatása, míg a „B” változat a kérelem elutasítása. A polgármester megkérte a
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Fürdő
területén lévő vendéglátó egységek kialakításakor az akkori Képviselő-testület ígéretet tett,
hogy nem bővíti tovább az A és B pavilonsorban kialakított vendéglátó egységeknek a
számát. A Bizottság ezért a „B” változat elfogadását javasolja a Képviselő-testület részére.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat „B” változatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
44/2011.(III.31.) számú HATÁROZAT
Tárgy: Bugyik Csaba és Bugyikné Horváth Katalin bogácsi lakosok kérelmének elutasítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Bugyik Csaba
és Bugyikné Horváth Katalin 3412. Bogács, Hórvölgye u 35. szám alatti lakosoknak a
Fürdő területén területbérletre irányuló kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9.9) 13/2010.(XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester ismertette, hogy települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról van szó. A Remodis Tisza Kft.
ügyvezetőjével sikerült megállapodni abban, hogy csupán a rendeletet kell módosítani ahhoz,
hogy azok az üdülőterületen lévő ingatlantulajdonosok, akik nem rendelkeznek szemétgyűjtő
edénnyel április 30. helyett május 31-ig vásárolhassák meg a szemetes zsákokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011.(IV.1) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
rendelet módosítására

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.)
Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a 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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