Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 22-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 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:
- A Bogácsi Thermálfürdő Kft. új ügyvezetője december 1-jétől megkezdte munkáját,
akivel folyamatos egyeztetések, munkamegbeszélések zajlanak.
- A közmunka program továbbra is folyik 10 fővel, heti elszámolásban.
- Az intézmények működésében nincs fennakadás, a rendkívüli szél okozta károk nagy
része helyreállításra került, a biztosító az óvoda tetején keletkezett kárt téríteni fogja.
- Megalakult 26 alapító taggal a Bogácsért Turisztikai Egyesület, melynek az
önkormányzat és a Thermálfürdő Kft. is alapító tagja lett.
- A Thermálfürdőben nagysikerű Mikulás Parti került megrendezésre december 3-án,
amit igen jó marketing előzött meg.
- A fürdő felújításához kapcsolódó marketing tevékenység keretén belül elkészült a
fürdőt bemutató turisztikai kiadvány, a fürdő honlapja és különböző sajtótermékekben
való megjelenés is megtörtént.
- A római katolikus templomban karácsonyi hangverseny, a közösségi házban pedig
karácsonyváró községi ünnepség került megrendezésre.
- A fürdő felújítás pályázatához kapcsolódó támogatás nagy része megérkezett, így az
OTP-től felvett rövid lejáratú hitelből visszatörlesztett az önkormányzat 40 millió Ftot. Jelenleg a tőketartozás a fürdőfelújítás kapcsán 84 millió Ft-ról 44 millió Ft-ra
csökkent úgy, hogy közben mindazokat a feladatokat, amelyeket eddig ellátott az
önkormányzat, ebben az évben is megfelelő színvonalon tudta ellátni. A Jurtakert
megvásárlására felvett hitel törlesztő részletei is befizetésre kerültek, közel 42 millió
Ft összegben és biztosított a fedezete a következő év első negyedévi törlesztő
részletének is.
- Rendkívüli testületi ülésen kiválasztásra került a tervező Sáth Péter személyében, aki a
fürdő bejáratának korszerűsítésére benyújtandó pályázat engedélyes terveit készíti
majd el. A pályázati kiírás tervezete már ismert, várhatóan januárban fog megjelenni a
pályázat és a benyújtás idejére készen kell lenni az engedélyes terveknek. Ez a terv az
öltöző épület korszerűsítését tartalmazza, tetőtér beépítéssel, a bejárat korszerűsítését
legalább 4-5 pénztárral, wellness szolgáltatásokat tartalmazó épületrész hozzáépítését,
a bejárat előtti tér rendezését, belső egységes arculat kialakítását, valamint a bejárattal
szemben lévő pavilonsor korszerűsítését.
- Még nem született döntés sem az iskola energetikai korszerűsítésére, sem a
csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázatról.
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Csendesné Farkas Edit polgármester megkérte Péter Zoltánt, a Bogácsi Thermálfürdő Kft.
Felügyelő Bizottságának elnökét, hogy mondja el tájékoztatóját a Fürdőben történt fontosabb
eseményekről.
Péter Zoltán a Bogácsi Thermálfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke elmondta, az
elmúlt időszakban a legfontosabb esemény a Fürdő kapcsán, hogy Jacsó Zoltán ügyvezető
december 1-jétől megkezdte munkáját, az első néhány napban került sor az átadás-átvételi
eljárására, mind a pénzügyek, mind a tárgyi eszközök területén. A korábbi leltározások során
feltárt hiányosságok, tehát az előtető ügyében a Polgármester Asszony a testületi
felhatalmazást követően megtette a rendőrségi feljelentést. A nyomozás eredményére még
várni kell, az elkövetkezendő hónapokban fog befejeződni a nyomozás. A Thermálfürdő Kft.
üzemeltetésével kapcsolatban több hiányosságra derült fény az elmúlt hetekben, ezek
kiküszöbölésére, valamint a hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetés érdekében számos
intézkedés született az ügyvezető részéről. Ilyen intézkedések voltak a vegyszerhasználat
racionalizálása és gazdaságossá tétele, folyamatban van a hideg vizes kút vizsgálata a vasmangántalanító berendezésre vonatkozóan, a Thermálszálló „A” épületében a korábbi
csőtörés eredményeként vízalámosás keletkezett, ennek a hibának felszámolása a következő
napokban fog történni. Az új ügyvezető a munkaerő gazdálkodás racionalizálását szem előtt
tartva a könyvelővel, valamint a külön ügyvéddel kötött szerződést felbontotta ebben az
évben. A könyvelést 2012. január 1-jétől a polgármesteri hivatal fogja végezni, az ügyvédi
feladatokat pedig az önkormányzat ügyvédje fogja ellátni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
Polgármester Asszony és a Felügyelő Bizottság elnökének tájékoztatóját.
Csendesné Farkas Edit polgármester javasolta kiegészíteni a 6.) Indítványok, javaslatok
napirendet a 6.5) Bogácsért Turisztikai Egyesület székhelyének bejegyzése ponttal, majd az
alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1.) Javaslat a 13/2006.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) Ivóvíz- és szennyvíz-elvezetés 2012. évi díjának meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
5.) Javaslat a 2012. évi rendezvényterv jóváhagyására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
6.) Indítványok, javaslatok
6.1) Javaslat a Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
6.2) Dabas város polgármesterének kérelme
6.3) Csendes Gábor bogácsi lakos kérelme
6.4) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelme
6.5) Bogácsért Turisztikai Egyesület székhelyének bejegyzése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendre tett javaslatot.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Javaslat a 13/2006(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy ez az önkormányzati rendelet
rendelkezik a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról. A Remondis Tisza Kft., valamint a folyékony hulladékot elszállító
vállalkozó is megtette javaslatát a 2012. évre vonatkozó szállítási díjakra. A díjkalkulációk
minimális emelést tartalmaznak, azonban az Áfa emelés miatt a díjak nagyobb mértékben
fognak emelkedni. Az önkormányzatnak két lehetősége van, az egyik lehetőség, hogy
elfogadja a szolgáltató által megszabott díjakat, a másik pedig, hogy nem fogadja el ezeket a
díjakat és akkor a különbözetet köteles a szolgáltató felé megfizetni. A rendelet-tervezet
módosítása nemcsak a díjtétel változását, hanem néhány olyan pontosítást is tartalmaz, amely
a rendelet alkalmazása során merült fel. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, majd megkérte az elnököt, hogy ismertessee a
Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy elfogadásra
javasolják a Képviselő-testület felé a rendelet-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról szóló rendelet módosításáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII törvény 23. § felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
13/2006.(VIII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására
következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közterületen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon
20:00 órától lehet kihelyezni a közterületre, és a szállítás napján 20:00 óráig a
közterületről el kell távolítani.
A hulladék szállítás rendje: május 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban - a rendelet 3.
számú mellékletében meghatározott területen -, minden héten szombati napon, ezen
túlmenően pedig minden hétfői napon történik.
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2.§
(1) A rendelet 18.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Azon közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, aki a településen lakóhellyel rendelkezik,
az ingatlanán egyedül él, a 70. életévét betöltötte, díjhátraléka nincs, vagy azt a
kedvezményre való jogosultságára vonatkozó kérelem benyújtásáig rendezte, és nem
folytat szálláshely üzemeltetési tevékenységet.
(2) A rendelet 18.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A (3) bekezdésben szabályozott mentesség iránti kérelmet írásban a Polgármesteri
Hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell:
életkoráról, az ingatlanra vonatkozó jogosultságáról, arról, hogy az ingatlant egyedül
használja, és nem folytat szálláshely üzemeltetési tevékenységet. Amennyiben a
kérelmező körülményei oly módon változnak meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott
feltételek alapján a kedvezményre nem jogosult, jogosultságának megszűnését
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban.
(3) A rendelet 18.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Amennyiben a kérelem az (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel,
kérelmező a kérelem benyújtását követő hónap első napjától mentesül a szemétszállítási
díj fizetésének kötelezettsége alól. Az Önkormányzat minden negyedév utolsó hónapjának
25. napjáig írásban tájékoztatja a Szolgáltatót a következő számlázási időszakban
mentességben részesülők listájáról. Az Önkormányzat a mentesek díját negyedévente a
Szolgáltatónak – számlája alapján – megtéríti.
3.§
A rendelet 29.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki jelen rendelet 8.
§. (2), 21.§ (1), 24.§ (2), 25.§ (1), 27.§ (1-5) bekezdéseiben előírtakat megszegi.
4.§
A rendelet 2. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 2012. január 1-jétől – 2012. december 31ig terjedő időszakra:
Gyűjtőedény megnevezése:
60 l-es
80 l-es
110, 120 l-es
240 l-es
1 100 l-es

Ürítési díj:
304 Ft/alkalom + ÁFA
330 Ft/alkalom + ÁFA
378 Ft/alkalom + ÁFA
740 Ft/alkalom + ÁFA
3.680 Ft/alkalom + ÁFA

120 l-es, a szolgáltató jelzésével ellátott
műanyag zsák

445 Ft/alkalom + ÁFA

(2) Egy gyűjtőedényre vonatkozó negyedéves közszolgáltatási díj számítása:
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egyszeri ürítés díja x 52
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(3) Települési folyékony hulladék közszolgáltatási díja 2012. január 1-jétől – 2012. december
31-ig terjedő időszakra:
7.875 Ft/forduló + ÁFA
(5m3-es tartály/forduló figyelembe vételével 1 m3 szállítási díja: 1.600 Ft.)
5.§
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.
2.) Ivóvíz- és szennyvíz-elvezetés 2012. évi díjának meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy két dologról kell dönteni a napirend
kapcsán. Egyrészt a 2012. évi díjakról, hiszen a szolgáltató, a Heves Megyei Vízmű Zrt. is
megküldte a 2012. évi díjkalkulációt. Másrészt, mivel az ivóvíz hatósági áras, ezért a hatósági
ár és a lakosság által fizetett ár közötti különbözetre támogatási igényt szeretne benyújtani a
Heves Megyei Vízmű Zrt., ehhez azonban képviselő-testületi határozatra van szükség. A
polgármester elmondta, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és
megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet, illetve a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011.(XII.29.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz és a szennyvízelvezetés díjáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) és a 11.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Bogács Község közigazgatási területén a Heves Megyei Vízmű Zrt.
Délborsodi Üzemegysége által biztosított ivóvíz-, és szennyvíz elvezetés szolgáltatást igénybe
vevő magánszemélyekre és közületekre terjed ki.
2.§
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Az ivóvíz szolgáltatási díj mértéke
(1) Önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz
legmagasabb hatósági ára:
ÁFA
(2) Lakosság által fizetendő ivóvíz díja:
ÁFA

550 Ft/m3 +
343 Ft/m3 +

3.§
A csatornaszolgáltatási díj mértéke
(1) Önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított
szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági ára:
(2) Lakosság által fizetendő csatorna szolgáltatás díja:
ÁFA

575 Ft/m3 + ÁFA
454 Ft/m3 +

4.§
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(XII.28.)
önkormányzati rendelete.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
160/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
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 2012. 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 2012. évi víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.) Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére
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Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta a Képviselő-testület 2012. évi munkatervét és megkérte az elnököt, hogy ismertesse
a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta a 2012. évi munkatervet, jónak találja, és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
161/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve
2012. január 26
1. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésére 1. forduló
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló a képviselő-testület által 2011. II. félévében hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
3. Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés időpontjának és napirendi pontjainak
meghatározása
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
4. Tájékoztató a fürdő felújítás projekt zárásáról
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
5. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
1. A Bogácsi Thermálfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Jacsó Zoltán a Bogácsi Termálfürdő Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Felügyelő Bizottság
2012. február 16
1. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2012. évi költségvetésére
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság
2. Nyári rendezvények részletes programjának és költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság
3. Indítványok, javaslatok
2012. március 29.
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1. Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetése előirányzatainak módosítására
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló az idegenforgalmi referens munkájáról
Előterjesztő: Tordai-Tóth Csilla idegenforgalmi referens
Véleményezi: Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság
3. Indítványok, javaslatok
2012. április 26.
1. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadására
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló a Bogács Községért Közalapítvány működéséről
Előterjesztő: Kiss Lajos az alapítvány elnöke
3. Indítványok, javaslatok
2012. május 31.
1. Beszámoló a Bükkalja Napközi-otthonos óvoda gesztor óvodájának 2011/2012-es nevelési
évben
végzett munkájáról
Előterjesztő: Kásáné Szabó Erika óvoda vezető
Véleményezi: Szociális- Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottság
2. Indítványok, javaslatok
2012. június 28.
1.Beszámoló a Bükkalja Általános Iskola gesztor iskolájának 2011/2012-es tanévben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Lukács Lajosné mb. igazgató
Véleményezi: Szociális- Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottság
2. Indítványok, javaslatok
2012. július 26.
1. Javaslat a 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítására
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság
2. Beszámoló a Képviselő-testület 2012. első félévében hozott határozatai végrehajtásáról
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
3. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Önkormányzati kitüntető díjak odaítélése
Előterjesztő: Péter Zoltán Ad-hoc Bizottság elnöke
2. Tájékoztató a Bogácsi Thermálfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervének I. félévi teljesítéséről
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Előterjesztő: Jacsó Zoltán a Bogácsi Termálfürdő Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Felügyelő Bizottság
2012. augusztus SZMSZ szerint ülés szünet
2012. szeptember 27.
1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, és Ügyrendi Bizottság
2. Tájékoztató a védőnői szolgálat munkájáról
Előterjesztő: Fónad Beáta védőnő
Véleményezi: Szociális- Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottság
3. Indítványok, javaslatok
2012. október 25
1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Csetneki Ernőné jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Javaslat a 2012. évi költségvetés előirányzatainak módosítására
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
1. Tájékoztató a Bogácsi Thermálfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervének három-negyedéves
teljesítéséről
Előterjesztő: Jacsó Zoltán a Bogácsi Termálfürdő Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Felügyelő Bizottság
2012. november 29
1. Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. A 2013. évi gazdálkodási koncepció meghatározása
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, javaslatok
2012. december 20.
1. A képviselő testület 2013. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Csendesné Farkas Edit polgármester
2. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
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1. Tájékoztató a Bogácsi Thermálfürdő Kft. 2012. évi üzleti tervének 11 havi teljesítéséről
Előterjesztő: Jacsó Zoltán a Bogácsi Termálfürdő Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Felügyelő Bizottság
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31-ig folyamatosan
4.) Köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény alapján a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv
kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A helyi
önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját a képző célokról a képviselőtestület dönt. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és megkérte az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és testület felé elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
162/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: A köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról
szóló módosított 1992.évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a
köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célokat az alábbiakban határozza
meg:
a.) Az önkormányzat gazdasági programjában szereplő célok eléréséhez szükséges testületi
döntések szakmai megalapozása és pontos előkészítése, hatékony végrehajtása.
b.) Közreműködés a Képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésben, az
önkormányzat törvényes működésének elősegítése.
c.) A döntések következetes, határidőben történő végrehajtása, a helyi rendeletekbe,
határozatokba foglalt szabályok betartása és betartatása.
d.) A költségvetési rendeletben foglaltak érvényesítése, takarékos gazdálkodás.
e.) A jogszabályi változásokat követően a helyi rendeletek felülvizsgálata, javaslatok
készítése rendeletek alkotására.
f.) A költségvetési rendeletben az önkormányzat által elhatározott fejlesztések, beruházások,
felújítások előkészítése, lebonyolításának segítése, az abban foglaltak érvényesítése.
g.) Bevételi források bővítése érdekében közreműködés a pályázati lehetőségek
előkészítésében.
h.) Helyi adó- és egyéb kintlévőségek következetes behajtása letiltással, bírósági végrehajtó
közreműködésével, az egységes teherviselés érdekében az adófizetési kötelezettségüket
nem teljesítők felkutatása, és felszólítása bevallás adására.
i.) Közhasznú foglalkoztatás lehetőségeinek feltárása figyelembe véve a helyi sajátosságokat.
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j.) A jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási ügyek szakszerű, gyors, törvényes intézése,
ügyintézései határidők csökkentése, jelentések és beszámolók határidőben történő
elkészítése. Ügyfélbarát ügyintézés és szolgáltató jellegű közigazgatás biztosítása.
k.) A folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kísérése, önképzéssel és
továbbképzéseken való részvétellel.
l.) A takarékosság új lehetőségeinek keresése és érvényesítése a gazdálkodás és a
munkavégzés során.
m.) Az ügyfelek és a lakosság magas színvonalú tájékoztatása érdekében szükséges a honlap
fejlesztése.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott
teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni egyéni
teljesítménykövetelmények 2012. március 31-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző részére
írásos dokumentum formájában történő átadásáról. Az értékelésről 2012. december 31-ig
tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos, illetve 2012. március 31, illetve 2012. december 31.
5.) Javaslat a 2012. évi rendezvényterv jóváhagyására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az Idegenforgalmi Bizottság december
14-i ülésén elkészítette a 2012. évi rendezvények tervezetét. Fő szempont volt, hogy a
hagyományos nagy rendezvények színvonalasan megrendezésre kerüljenek. 2012-ben is
megrendezésre kerül a jubileumi XX. Bükkaljai Borfesztivál, a VIII. Bogácsi Egészségnapok,
a XIV. Bogácsi Fürdőfesztivál, a IX. Szüreti Mulatság és a XII. Márton-napi Vigasságok.
Mindezek mellett további, az előző években sikerrel megrendezett programok is bekerültek a
rendezvénynaptár tervezetébe, így a Kocsonyafőző verseny, a Családi Húsvét, faültetés a
Színészligetben, Majális, a Szakács Tanulók Főzőversenye, a Horgászverseny és a
Dalostalálkozó. 2012-ben új rendezvényként szerepel a tervezetben az I. Falusi Kamra
Mustra, a Sörfesztivál és az október 23-i hosszú hétvégén egy hagyományőrző rendezvény. A
tervek szerint a táncfesztivál és a sportfesztivál összevonásra kerül, a sportprogramok
napközben a fürdőben kerülnek megrendezésre, a táncfesztivál bemutatóira az esti órákban a
Cserépi úti pincesoron kerül sor. Kiegészítésként a 2012. évi kistérségi turisztikai
rendezvények is mellékelve lettek az előterjesztéshez, hiszen a környező települések
polgármestereivel egyeztetésre került sor, ahol valamennyi nagy rendezvényt úgy igazítottak,
hogy ne ütközzenek egymással. A polgármester elmondta, hogy a napirendet tárgyalta az
Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy ismertesse a
Bizottság véleményét.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
Bizottság megtárgyalta a 2012. évi rendezvénytervet és elfogadásra javasolja. Az a kérése
még a Bizottságnak, hogy ha elfogadásra került a rendezvényterv, akkor kerüljön be a
képújságba, hogy a lakosság minél előbb tájékozódhasson róla.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy ebben az évben lebontásra került a
színpad a strand területén. Eddig a rendezvények kb. 50 százaléka a strand területén került
megrendezésre, most az előzetes tervek szerint egy pár rendezvény kikerült a Bikarétre és úgy
tudja, hogy Bogácsnak lehetősége lesz egy mobil színpad használatára. Kérdése az lenne,
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hogy ettől függetlenül a strand területén fel lesz-e újra építve egy állandó színpad, hiszen a
strandoló vendégek részére folyamatosan programokat kellene biztosítani.
Csendesné Farkas Edit polgármester válaszában elmondta, hogy az Egri Térségi TDM-től
fog kapni Bogács egy színpadot teljesen ingyen, viszont vállalni kell a felelősséget a
megfelelő tárolásért és használatért. A Borfesztiválra pedig a nagy színpad bérleti díja a
pályázati keretbe már be van tervezve. A fürdő ügyvezetőjével egyeztetésre kerültek a nyári
rendezvények, ő azt mondta, hogy kidolgozás alatt áll egy programcsomag, amit a fürdő
rendszeresen fog tudni kínálni szezonban a vendégek részére. Ez a csomag a hét különböző
napjain tartalmazni fog például sportprogramokat, sétákat a falu területén, rendszeres hétvégi
zenés tornát, relaxációs programot. Az állandó színpad felállítására helyhiány miatt nem fog
sor kerülni, mert különböző attrakciók megvalósítását tervezik a fürdő területén, mint például
vízi foci vagy műanyag korcsolya pálya, amely folyamatos mozgási lehetőséget tudna
biztosítani a vendégek számára. Természetesen a fürdőben megrendezésre kerülő programok
idejére fel lesz állítva a színpad az éppen megfelelő területen.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy nem lesz
állandó színpad felállítva a fürdő területén. Véleménye szerint erre ott szükség van, ezért nem
tudja elfogadni a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
163/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: A 2012. évi turisztikai rendezvényterv jóváhagyása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékeltét képező 2012.
évi tervezett turisztikai rendezvénysorozatot jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza
előkészítésével, lebonyolításával.

a

polgármestert

a

programok

megvalósításának

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.) Indítványok, javaslatok
6.1) Javaslat a Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az alapító okirat módosítására azért
van szükség, mert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2011. november 4-én kelt
végzésével elutasította az alapító okirat korábbi módosítására vonatkozó kérelmet. A Bíróság
hiánypótlásra szólította fel az alapítót, aminek 30 napon belül kell eleget tenni. Halálozás és
lemondás miatt az alapítvány kezelő szervének létszáma olyan mértékben csökkent, hogy az
már nem volt határozatképes. A Bíróság tájékoztatta az önkormányzatot, hogy mit kell tennie
és ez alapján született két határozati javaslat. Az első határozati javaslat az alapító okirat
módosításáról szól, míg a második határozati javaslat az alapítvány kezelőszervének
kijelöléséről. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és 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 az előterjesztést és mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
164/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
1) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2011.(III.31.) számú
határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével módosítja a BAZ Megyei Bíróság
által 3.Pk.864/1995/4 számú végzésével nyilvántartásba vett Bogácsi Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány alapító okiratát.
2) A közalapítvány kezelőszerve létszámának (halálozás és lemondás) csökkenése miatt a
Képviselő-testület az alapítót megillető visszavonási jogával élve megszünteti Tóthné
Farmosi Ildikó (született: Mezőkövesd, 1965.12. 21. an: Daragó Mária) 3412. Bogács,
Szegfű u. 1/A szám alatti lakos kuratóriumi megbízását.
3) A Képviselő-testület, mint a közalapítvány alapítója új kezelőszervet jelöl ki.
4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat
módosításának a Cégbírósághoz történő benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
165/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kezelőszervének kijelölése
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAZ Megyei Bíróság által
3.Pk.864/1995/4 számú végzésével nyilvántartásba vett Bogácsi Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány új kezelőszervét határozatlan időre az alábbiak szerint jelöli ki:
2.) 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, 1965.12.21. an: Daragó Mária) 3412.
Bogács, Szegfű u. 1/A szám alatti lakos,
Nagyné Márkus Eleonóra (született: Mezőkövesd, 1964.05.08. an: Majnár Margit)
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,
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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 a változás
Cégbírósághoz történő benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.2) Dabas város polgármesterének kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Dabas városban az 555 évvel ezelőtti
nándorfehérvári diadal tiszteletére harangtornyot építettek. A harangtorony ez év
szeptemberében átadásra került, és a torony harangjainak költségéhez kérte a város
polgármestere a Képviselő-testület támogatását. A képviselők az előterjesztéshez csatolva
megkapták Dabas város polgármesterének levelét. A polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és megkérte az elnököt, hogy ismertesse a
Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
tárgyalta a kérelmet és olyan döntés született, hogy a Képviselő-testület támogassa a
kezdeményezést 5555 Ft összeggel.
Kiss Zoltán települési képviselő elmondta, hogy nem javasolja a kezdeményezés
támogatását, hiszen Bogács község önkormányzata is két kőkereszt felújítását tervezi, amire
felajánlásokat vár. Véleménye szerint nem kellene pénzt felajánlani egy ilyen
kezdeményezésre, amikor a mi községünk is közadakozásból szeretné helyreállítani a
kőkereszteket.
Kocsis István települési képviselő véleménye szerint ezzel a jelképes összeggel lehetne
támogatni a kezdeményezést. Nagyon jó ötletnek tartja az önkormányzatok megkeresését.
Verhóczki György települési képviselő véleménye szerint ezzel az egy kezdeményezéssel
tegyenek kivételt és 5 555 Ft összeggel támogassák Dabas város kérelmét.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel Kiss Zoltán települési képviselő
javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület ne támogassa Dabas város polgármesterének
kérelmét.
A Képviselő-testület 1 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította
Kiss Zoltán települési képviselő javaslatát.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslatát, mely szerint 5 555 Ft jelképes összeggel támogatja az önkormányzat a
kezdeményezést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
166/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
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Tárgy: Dabas Város Polgármestere kérelmének támogatása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Dabas Város
Polgármesterének kérelmét, és a Kapisztrán-torony harangjainak költségéhez 5 555 Ft (azaz
ötezer-ötszázötvenöt forint) összegben járul hozzá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.3) Csendes Gábor bogácsi lakos kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Csendes Gábor bogácsi lakos azzal a
kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy vállalkozása gyakorlásához biztosítson
számára közterületet. Az általa elgondolt terület a parkoló egy része, vagy pedig a fürdő
bejárata melletti terület. A polgármester elmondta, hogy az Idegenforgalmi és
Területfejlesztési, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
megkérte az elnököket, hogy ismertessék a Bizottságok véleményét.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem javasolják a büfé kocsi elhelyezését a
megjelölt területeken, hiszen az önkormányzat terveiben szerepel a fürdő bejáratának és a
fürdő előtti pavilonsornak a felújítása.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
nem támogatja a büfé kocsi elhelyezését a fürdő előtti területen.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy ha kész lesz az új pavilonsor, akkor
lesz esedékes a vállalkozókkal történő tárgyalás, ezért nem javasolja a kérelem támogatását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: Csendes Gábor Bogács, Hórvölgye u. 10. sz. alatti lakos közterület használata iránti
kérelmének elutasítása
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Csendes Gábor
bogácsi lakos közterület-használat iránti kérelmét büféautó telepítése céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.4) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
jelenleg öt beteg ellátását végzi napi rendszerességgel Bogács településen. A Misszió
szakképzett ápolókkal látja el ezt a feladatot. Az önkormányzatnak ez nem kerül külön
pénzébe, hogy ezt az öt beteget ellátja a Misszió. A következő évtől viszont csak úgy
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folytathatja a tevékenységét a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, ha köt egy megállapodást
az önkormányzattal. Az önkormányzat a Többcélú Kistérségi Társulásban láttatja el a házi
segítségnyújtás feladatát, azonban ezek az emberek már a misszió által ellátottak, és a
Többcélú Kistréségi Társulás ezt a szakképzett ellátást nem tudja biztosítani. A polgármester
azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy adjon felhatalmazást a megállapodás megkötésére
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a betegek ellátására. A polgármester elmondta, hogy
a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és megkérte az elnököt,
hogy ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnöke lemondta, hogy a Bizottság
a határozati javaslat „A” változatát támogatja, tehát elfogadásra javasolja a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió kérelmét, és a támogatja a megállapodás megkötését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelmének támogatása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Baptista
fenntartva a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött korábbi
egítségnyújtási feladatok ellátására a
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.5) Bogácsért Turisztikai Egyesület székhelyének bejegyzése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy mint már a tájékoztatójában is
említette 2011. december 20-án 26 alapító taggal megalakult a Bogácsért Turisztikai
Egyesület. Az egyesület alapszabályában az egyesület székhelyéül a Bogács, Alkotmány u 9.
számot jelölte meg. Ahhoz, hogy a Cégbírósági nyilvántartásba ez bejegyzésre kerülhessen
szükséges s képviselő-testület egyetértése is.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy több egyesületnek is a Bogács,
Alkotmány u 9. szám van székhelyéül megjelölve, ezért támogatja a határozati javaslatban
foglaltakat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
169/2011.(XII.22.) önkormányzati határozata
Tárgy: Hozzájárulás Bogácsért Turisztikai Egyesület székhelyének bejegyzéséhez
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1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a 2011. december 20-án megalakult Bogácsért Turisztikai Egyesület
székhelyéül: 3412. Bogács, Alkotmány u 9. kerüljön bejegyzésre.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Cégbírósági nyilvántartásba
vételhez szükséges nyilatkozat aláírására.
3.) Az Alkotmány u 9 szám alatt lévő ingatlan tulajdonosa Bogács Község
Önkormányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Csendesné Farkas Edit polgármester megkérdezte a települési képviselőket, hogy van-e
valakinek közérdekű bejelenteni valója?
Csetneki László települési képviselő elmondta, hogy szeretné meghívni a falu lakosságát a
2012. január 21-én megrendezésre kerülő I. Falusi Kamra Mustrára és a III. Bogácsi
Kocsonyafőző Versenyre.
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:

Kiss Zoltán
települési képviselő

Kocsis István
települési képviselő
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