Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss
Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán települési képviselők.
Tanácskozási joggal jelen volt: Csetneki Ernőné jegyző
Meghívottként jelen volt: Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens
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. Verhóczki György települési
képviselő jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére Csetneki László és Dr. Képes Ildikó
Anna települési képviselőket kérte fel.
A Polgármester Asszony tájékoztatást adott a Képviselő-testület és a lakosság részére az elmúlt
testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről:
- Benyújtásra került a környezet és energia operatív program keretében meghirdetett
épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva című
pályázat az iskola épületére. Amely nyílászáró cseréket tartalmaz, hőszigetelést,
fűtéskorszerűsítést és elektromos rendszer korszerűsítést.
- A Fürdő felújításhoz kapcsolódó önkormányzati hitelfelvétel előkészítése van folyamatban. A
Közbeszerzési Értesítő 60. számában megjelent a felhívás a 110 millió Ft-os hosszú lejáratú
kölcsön igénybevételére.
- Folyamatosan történik a bérpótló juttatásban részesülők környezetének tisztaságát célzó
ellenőrzés.
- Megnyílt az információs iroda a Közösségi Házban, ahol internet elérhetőség is van az
idelátogató vendégek számára, illetve különböző információkkal tudják őket ellátni az
idegenforgalomhoz kapcsolódóan.
- Ebben a hónapban került megrendezésre a Borsodi Ászok Bt. főszervezésében a vendéglátó
iskolák szabadtéri főzőversenye és bemutatója. Ennek keretén belül lezajlott a polgármesterek
az idegenforgalomért elnevezésű főzőverseny, amelyen több mint 30 polgármester vett részt.
Megjelent a rendezvényen Tállai András a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős
államtitkára, Tarlós István Budapest főpolgármestere és Csomós Miklós főpolgármester
helyettes is.
- Május 24-én tartották a Bükk-Mak Leader taggyűlését, melyen a július 15 és augusztus 15.
között pályázható pályázati kiírásokat ismertették.
- Elkészült a volt Flamingó épületének a felújítása, ahol már csak a belső tér kialakítása és a
kiállítás rendezése van hátra.
- Fürdő felújításával kapcsolatos tájékoztatás:
A nagymedence fedésénél jelenleg a pillérek betonozása folyik, jövő héten a pillérek készen
állnak arra, hogy burkolhatók lesznek bogácsi kővel. A kivitelező a befejezést június 16-ra, a
vállalt határidőre ígérte.
Az iker medence hátsó részében a gépészeti csövezések elkészültek, az első részében pedig
félig készek. A mai nap folyamán nyomáspróbázzák a hátsó részt és szombaton vagy hétfőn
betonozzák az első és a hátsó részét az iker medencének. Majd a burkolással párhuzamosan
fog folyni a gépészeti aknában a szerelés. A befejezés a kivitelező állítása szerint június
közepe.
A lóhere medence gépészeti aknája elkészült, ez a medence várhatóan június végére készül el
a kivitelező álláspontja szerint.
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A vízi játszótér gépészeti csövezése készen van, a vízgépészeti aknát zsaluzzák és betonozzák
a holnapi naptól. Várhatóan június végére készül el.
A WC felújításánál a gépészeti részeket szerelik, vakolnak, és a tetőt teszik az épületre. A
befejezése június 16-ra, tehát a vállalt határidőre várható.
A kempinghez tartozó zuhanyzóban a villanyszerelés folyik, befejezését június 16-ra ígéri a
kivitelező.
A faluban sokféle vélemény és találgatás van a Fürdő felújításával kapcsolatban. Ezeket a
kérdéseket, amikre válaszolni fogok nem részemre tették fel, hanem beszéd téma. A mai
ülésen szeretném ezeket a kérdéseket megválaszolni, hogy hiteles forrásból származzon a
válasz mindenki részére. A Fürdő felújításával kapcsolatban a következő kérdések merültek
fel:
Miért a strand szezon idején kellett hozzá kezdeni a felújításhoz?
A településen a szezon gyakorlatilag a borfesztivállal indul, ami június végére esik. A
választások után, októberben még csak az engedélyes terv állt rendelkezésre, ezután kiviteli
terveket kellett készíttetni, közbeszerzési eljárást kellett kiírni és lefolytatni. Ezt követte a
szerződéskötés, majd a kivitelezés megkezdése. A projekt befejezési határideje, amikor el kell
számolni a beruházásra fordított összegekkel és ameddig a támogatás lehívható, az 2011.
december 31. Ha szeptemberben kezdődött volna a kivitelezés és valami miatt a kivitelező
csúszik, akkor esély sem lenne arra, hogy a támogatást le tudja hívni az önkormányzat.
Miért nem lehetett a medencéket külön-külön felújítani?
Az iker medencét március 17-én kezdték építeni és még mindig nincs kész a csúszások miatt.
Ha három medence és a vízi játszótért folyamatosan egymás után lennének ütemezve, akkor az
egész nyáron folyamatos építkezést jelentene a Fürdő területén. Ha ezek szét lennének szedve,
akkor több közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni, az eljárások pedig külön pénzbe és
időbe kerültek volna.
Miért éppen ezek a kivitelezőket lettek kiválasztva?
A közbeszerzési eljárásban bírálati szempontokat kellett meghatározni, elsődleges szempont
volt, hogy aki a legkedvezőbb ajánlati árat és a legrövidebb vállalási határidőt adja, az legyen
a nyertes, természetesen akkor ha érvényes a pályázata és megfelelő referenciával rendelkezik.
A jelenleg is dolgozó két kivitelező tette a legkedvezőbb ajánlatot és a legrövidebb vállalási
határidőt. A vállalási ár még így is magasabb, mint a támogatási összeg és az a saját erő, amit
vállalt a pályázat benyújtásakor az önkormányzat. Az önkormányzatnak a 93.920.000 Ft.
támogatási összeg mellé kb. 110 millió Ft saját erőt kell biztosítani.
Miért nem lehet az úszómedencét feltölteni termálvízzel?
A fürdővezető tájékoztatása szerint az úszómedence vízforgatós rendszerének technológiája
nem teszi lehetővé, hogy a magas hőfokú termálvizet beleengedjük az úszómedencébe.
Ezenkívül az úszómedencében nincs olyan felület, ahová az idős emberek le tudnának ülni.
A kivitelező cég nem mondott csődöt?
Nem mondott csődöt a cég, gépészeti csapatra vártak, nem volt medence gépészük, és ezért
nem tudott haladni a Zemplénkő Kft., az iker medence, a lóhere medence és a vízijátszótér
kivitelezésével. Próbálja úgy behozni a lemaradást a cég, hogy nem egy, hanem négy gépész
csapat dolgozik a medencéken. Mindkét cég érdekelt abban, hogy határidőre befejezze a
munkát, hiszen mindkét cégnek a szerződésében 500.000 Ft-os napi kötbér fizetési terhe van
késedelmes teljesítés esetén, amit az önkormányzat érvényesíthet.
Miért nem hívunk másik kivitelezőt?
Ennek a lehetőségét igazságügyi szakértő, közbeszerzési szakértő és ügyvéd bevonásával
vizsgálta meg az önkormányzat. Ők elmondták, hogy ha felbontásra kerül a szerződés, akkor
új közbeszerzési eljárást kell kiírni, ami 1,5-2 hónappal csúsztatja a beruházást.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesé Farkas Edit polgármester az ülés napirendjére az alábbiak szerint tett javaslatot:
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NAPIREND:
1.) Javaslat a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) Állásfoglalás idegenforgalmi egyesület létrehozásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) Indítványok, javaslatok
3.1) Indítvány a Kossuth és József Attila utcák kereszteződésében lévő kereszt helyreállítására
3.2) Vállalkozók kérelme bérleti díj csökkentésére
3.3) Kovács László kérelme közterület használatára
3.4) Kőbányai sörgyár kérelme
3.5) Település megjelenése a Duna TV-ben és a Royal Magazinban
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 közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen a Képviselő-testület
elfogadta a Cserépi úti pincesor környezetrendezési tervét. Ennek során szükségessé vált a közterülethasználat rendjére vonatkozó módosított 8/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet módosítása,
kiegészítése. Majd ismertette a tervezett módosítást és kiegészítést.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatáról, és a közterület-használat díjáról szóló rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv1. számú mellékletét képezi.)
2.) Állásfoglalás idegenforgalmi egyesület létrehozásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az előterjesztést Tordai-Tóth Csilla
idegenforgalmi referens készítette. Megkérdezte az idegenforgalmi referenst, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést?
Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens elmondta, hogy az idegenforgalmi egyesületet azért
kellene létrehozni, mert a közeljövőben több olyan megvalósítható turisztikai célkitűzés kerül
napirendre az önkormányzatnál, amihez szükséges egy idegenforgalmi egyesület létrehozása. Konkrét
jövőbeli cél a Bogács-Bükkalja Kártya létrehozása és bevezetése, illetve az Új Széchenyi Terv ÉszakMagyarország Operatív Program keretén belül turisztikai desztinációs menedzsment szervezetté
alakulna át az idegenforgalmi egyesület.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke ismertette, hogy a Bizottság
támogatja az idegenforgalmi egyesület létrehozását.
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Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslat „A” változatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Idegenforgalmi egyesület létrehozásának támogatása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi idegenforgalmi egyesület
létrehozását a településen, melyben az Önkormányzat alapító tagként vesz részt.
A Képviselő-testület az idegenforgalmi egyesület megalapításának szervezési feladataival megbízza az
Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottságot.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3.) Indítványok, javaslatok
3.1) Indítvány a Kossuth és József Attila utcák kereszteződésben lévő kereszt helyreállítására
Előadó: Kocsis István települési képviselő
Kocsis István települési képviselő elmondta, hogy a Kossuth és József Attila utcák kereszteződésében
lévő kereszt helyreállítását, újjáépítését kezdeményezi az Önkormányzat támogatásával. Indítványát
támogatja a Római Katolikus Egyház és a Bogács Községért Közalapítvány is. Majd elmondta, hogy
egy havi tiszteletdíját felajánlja az alapítvány javára, kérte a képviselő társai, illetve a bogácsi lakosok
támogatását is. A befizetés a Bogács Községért Közalapítvány számlájára történne, amelyről bővebb
információ a helyi képújságban fog megjelenni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Kossuth és József Attila utcák kereszteződésében lévő kereszt helyreállításának támogatása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Bogács község területén, a
Kossuth és József Attila utcák kereszteződésben lévő kereszt helyreállítását.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Bogács Községért Közalapítványt, hogy támogassa a
helyreállítást, és vegyen részt a szervezésben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.2) Vállalkozók kérelme bérleti díj csökkentésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy három kérelem érkezett be bérleti díj
csökkentésére. Az egyik a Bogács, Fürdő utca 2. szám alatti (A/1-A/8) társasház tulajdonosok nevében
érkezett. Indoklásuk a következő: az üzletek és apartmanok forgalma jelentősen csökkent, a vendégek
visszamondták a foglalásokat, az idei forgalom érezhetően negatívan tér el az előző évek ugyanezen
időszakához viszonyitva. A strand jelenlegi állapota miatt kérik, hogy a bérleti díj kiszámlázásánál a
téli hónapokban fizetendő bérleti díjak kerüljenek feléjük kiszámlázásra. A második kérelem a
Thermálfürdő területén bérleménnyel rendelkező vállalkozók nevében érkezett, ők leírják, hogy a
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bérleti díj időszakos csökkentése nélkül előfordulhat, hogy vállalkozásaikat nem tudják üzemeltetni.
Kérik, hogy a beruházás idejére, illetve annak befejezésig 50 %-kal csökkentse az önkormányzat a
bérleti díjat. A harmadik pedig Novák Dórától, a hátsó bejáratnál lévő pedikűrös üzlet bérlőjétől
érkezett, amelyben kéri, hogy az üzlet bérleti díját méltányosságból csökkentse az önkormányzat, mert
a vendégek hiánya miatt minimális a bevétele. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
bevételeit alapvetően meghatározza két nagy forrás, az egyik a folyamatosan csökkenő állami
támogatás, a másik pedig a Bogácsi Thermálfürdő által fizetett bérleti díj, amelynek csökkenését az
önkormányzat is érzékeli a beruházás ideje alatt. Az önkormányzatnak nincs megtakarítása a korábbi
évekből, amit most fel tudna használni az építkezésre, így az önkormányzat részére a fürdő beruházás
25 évi kötelezettség vállalást jelent. A fürdő felújításából nem csak az önkormányzat fog profitálni,
hanem a vállalkozók is. Akik a fürdőből élnek, mindenkinek vállalniuk kell a terhet azért, hogy a
jövőben magasabb bevételhez jussanak. Nem biztos abban, hogy a néhány ezer forintos megtakarítás,
amennyit a bérleti díj csökkentése jelentene, egy vállalkozót sokkal előbbre vinne. Emellett a
benyújtott kérelemekben szereplő vállalkozók egy része több mint 2 millió Ft bérleti díjjal tartozik az
önkormányzatnak, amelyek nem most keletkeztek, hanem az előző években és hónapokban
felhalmozott bérleti díjak. Véleménye szerint ezeket a kérelmeket az önkormányzat nem támogathatja.
Csetneki László települési képviselő elmondta, hogy ő támogatná a vállalkozók által benyújtott
kérelmet. Ha nem is magas összegben, de ennek gesztus értéke lenne a vállalkozók felé.
Kiss Zoltán települési képviselő megkérdezte, hogy a három kérelemről együtt kell-e szavazni?
Javaslata szerint segítse ki az önkormányzat a vállalkozókat azzal, amit a kérelmükben leírnak és ha
ezek után sem rendezik a bérleti díj tartozásukat az adós vállalkozók, akkor tegyen az önkormányzat
lépéseket ez ügyben ellenük.
Csetneki Ernőné jegyző válaszában elmondta, hogy mindhárom kérelem a képviselő-testület által
megállapított bérleti díj csökkentésére vonatkozik, és ezért együtt kell kezelni a kérelmeket. A
tartozással rendelkező vállalkozók részére folyamatosan mennek ki a felszólítások és letiltások, de
semmiféle hajlandóság nincs arra, hogy bárki is a tartozását megpróbálja rendezni, vagy részletekben
megpróbálná fizetni. Ha ezek a vállalkozók nem tesznek eleget a bérleti díj fizetési
kötelezettségüknek, ez nem olyan ok, ami miatt a részükre kiadott működési engedély visszavonható.
Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő elmondta, hogy valóban csökkent a bevétele az
önkormányzatnak és a fürdő területén lévő vállalkozóknak is, de úgy gondolja, hogy a beruházás
időszaka nem nyúlik bele a szezonba és remélhetőleg a felújítás után mindenkinek meg fog növekedni
a forgalma.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a következőt: A képviselő-testület támogatja
a vállalkozók bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmét.
A Képviselő-testület 1 igen szavazat 3 ellenszavazat, és 2 tartózkodás mellett nem támogatja a
vállalkozók bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmét.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a következőt: A képviselő-testület elutasítja
a vállalkozók bérleti díj csökkentésére irányuló kérelmét.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Vállalkozók bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmének elutasítása
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1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Bogácsi
Thermálfürdő területén tulajdonnal és bérleménnyel rendelkező vállalkozók bérleti díj
csökkentésére vonatkozó kérelmét.
2.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Novák Dóra
vállalkozó bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét sem.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.3) Kovács László kérelme közterület használatára
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Kovács László egri lakos a korábbi évekhez
hasonlóan közterületet bérelne az önkormányzattól a vízmű telep melletti területen vidámpark
üzemeltetésére. Ezt a tevékenységet szeretné az idei évben is folytatni június 24-augusztus 24-ig. A
határozati javaslat tartalmazza, hogy a bérleti díj 400.000 Ft+áfa összegben legyen meghatározva,
illetve azt is, hogy a kérelmező 70.000 Ft-tal támogassa a Bogácsi Iskolás Gyermekekért
Közalapítványt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Kovács László 3300. Eger, Telekessy u 12. szám alatti lakos kérelmének támogatása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Kovács László -3300.
Eger, Telekessy u. 12. szám alatti lakos – közterület igénybe vételére benyújtott kérelmét.
2.) A Képviselő-testület lehetőséget biztosít kérelmező részére arra, hogy a 2. számú termálkúttól
Nyugati irányban lévő közterületet - előző évekhez hasonlóan - 2011. június 24-től – 2011.
augusztus 24-ig terjedő időszakban mutatványosi tevékenység folytatására igénybe vegye
400.000 Ft +áfa bérleti díj megfizetése ellenében.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást kérelmezővel
annak érdekében, hogy a bérleti díjon felül 70 e Ft-al támogassa a Bogácsi Iskolás
Gyermekekért Közalapítványt.
4.) A Képviselő-testület felhívja kérelmező figyelmét a helyi rendeletekben foglaltak
maradéktalan betartására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 14. – területbérleti szerződés megkötésére, valamint folyamatos 2011.
augusztus 24-ig.
3.4) Kőbányai Sörgyár kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Kőbányai Sörgyár azzal a kéréssel kereste
meg az önkormányzatot, hogy a Fürdőfesztivál idejére egy szomjoltó autót szeretne a fürdő területén
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felállítani, ami pénteken a környező településeket körbejárná és így bemutatkozna. Ez egy tűzoltó
autóból átalakított sörcsapolásra alkalmas szomjoltó autó. Emellett még kérnének területet, amit mobil
fakerítéssel körbehatárolnának, és itt a Kőbányai Sörgyárat reklámoznák, és a területen egész nap
folyamatosan játszhatnának az érdeklődők.
Csetneki László települési képviselő elmondta, hogy támogatja a Kőbányai Sörgyár kérelmét. Csupán
egy napról volna szó, és véleménye szerint megemelné az éppen akkor tartandó fesztivál színvonalát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Kőbányai Sörgyár kérelmének támogatása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőbányai Sörgyár kérelmét.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további részletes egyeztetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3.5) Település megjelenése a Duna TV-ben és a Royal Magazinban
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy tv műsorban való megjelenésre több ajánlat is
érkezett, amivel kapcsolatban elsősorban azt kellene meghatározni, hogy milyen csatornákon és
milyen műsoridőben lenne érdemes megjelenni a település reklámjának. Ezt a megjelenést
mindenképpen június végére javasolná.
Csetneki László települési képviselő elmondta, hogy a DUNA TV és az ATV csatornákon való
megjelenést támogatja.
Kiss Zoltán települési képviselő javasolta, hogy először meg kellene nézni, hogy melyik csatornának
mekkora a nézettsége a különböző napszakokban és utána könnyebb lenne dönteni ebben a kérdésben.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel az ATV-ben történő megjelenést.
A Képviselő-testület 2 igenszavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elutasította az
ATV-ben történő megjelenést.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel az ECHO TV-ben történő megjelenést.
A Képviselő-testület 1 igenszavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elutasította az
ECHO TV-ben történő megjelenést.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a M1 csatornáján történő megjelenést.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta az M1
csatornáján történő megjelenést.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a DUNA TV-ben történő megjelenést.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett támogatta
DUNA TV-ben történő megjelenést.
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Település megjelenése a DUNA TV és M1 csatornáján
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a település reklámfilmje
megjelenjen a DUNA TV és a M1 csatornáján.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen csomagajánlatot a fent megnevezett
csatornáktól.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az önkormányzatot megkeresték a Royal
Magazin internetes portál képviselői is, ők éves szerződés keretén belül havi 10.000 Ft+ÁFA összegért
jelentetnék meg a település reklámanyagát. Folyamatosan készítenének a településről cikkeket,
híreket, mindezt a Royal Magazin honlapján jelenítenének meg. Elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén
megye területén adnak tájékoztatást.
A Képviselő-testület igen szavazat és tartózkodás nélkül, 6 ellenszavazattal a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2011.(V.26.) önkormányzati határozata
Tárgy: Royal Magazin ajánlatának elutasítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Royal Magazin – 3519 Miskolc,
Csabai u. 34. – által tett médiaajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester bezárta a nyilvános ülést.

K.m.f.

Csetneki Ernőné
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Csetneki László
települési képviselő

Dr. Képes Ildikó Anna
települési képviselő
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