JEGYZŐKÖNYV
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2012. február 8. napján 18:30 órai kezdettel a Községházán megtartott
munkaterv szerinti üléséről
Készült: Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testület 2012. február 8-án (szerdán)
18:30 órai kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak:

Szöllősi Miklós polgármester, Csonka László alpolgármester
Dorogi László, Mód István Vas Etel, Szöllősi Péter képviselő
valamint Zsigmond Anikó jegyző jelenléti ív szerint.

Távollévő képviselő bejelentéssel: Tóth Zsolt
Meghívottak: Szöllősi Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Bokod Községi
Önkormányzat Képviselő - testülete 6 fővel jelen van, így az ülés határozatképes, és azt
megnyitotta. Előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezetét, és kérte annak
elfogadását. Napirend előtti felszólalásra is lehetőséget adott. Majd kérte, hogy aki a
javaslatával egyetért, szavazzon igennel. A Képviselő – testület 6 igen, 0 nem, 0
tartózkodással, a jelenlevő és megválasztott képviselők 100 százaléka elfogadja az alábbi
javasolt napirendi pontokat:
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkákról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános
költségvetésének véleményezése

Művelődési

Központ

2012.

évi

3. Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításának véleményezése
4. Helyi rendeletek, és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
5. Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegének megállapítása
6. Egyebek
I.
Napirendi pont megtárgyalása: Beszámoló a két ülés között végzett munkákról
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szöllősi Miklós polgármester a közfoglalkoztatás kapcsán elmondta, hogy csütörtökön dr
File Beáta tartott előadást az önkormányzat által közfoglalkoztatásban alkalmazható
személyek számáról. Összesen 2012.-ben 8 fő 6 órás unkaviszonyban foglalkoztatható
Bokod Község Önkormányzat által. Elmondta, hogy ezen lehetőséget átmenetileg még nem
tudja kihasználni Bokod. Jelenleg csak 4 főt tud majd alkalmazni az önkormányzat, mivel az
erdészet sok embert elvitt az eddigi közfoglalkoztatottak közül. Elmondta, hogy jelenleg egy
fő, Jáger Lászlóné közfoglalkoztatás keretében az idősekkel foglalkozik. Elmondta, hogy
csütörtökön védelmi bizottsági ülést tartott, az ott elhangzottaknak megfelelően fát és
élelmiszer csomagokat osztottak ki a rászorulóknak. Kiemelte, hogy a TSZ sok esetben
takarította a havat, kézi munkával is sor került a hó eltakarításra. A Tájház kapcsán
elmondta, hogy kiválasztásra került a műszaki ellenőr személye, és műszaki témánként lesz
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kiválasztott műszaki felelős. Az intézményi védelmi riasztó rendszerére is döntés született.
Pénteken szerződéskötésre kerül sor a kiválasztott Cybernet Kft.-vel. Végül kérte a
testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk, tegyék meg.
Dorogi László képviselő a közfoglalkoztatás kapcsán kérdezte, hogy a 4 főt ki tudja-e
használni az önkormányzat, tudja-e foglalkoztatni. A védelmi bizottság ülése kapcsán
kérdezi, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak a TSZ takarítása.
Szöllősi Péter képviselő kérdésként tette fel, hogy milyen szempontok alapján lett
kiválasztva a 4 fő közmunkás. A falugondnok utasításának megtagadása esetén van-e
lehetőség szankció alkalmazására.
Mód István képviselő válaszként elmondta, hogy munkaköri leírásnak kell lennie, az
rendezi az alá-fölérendeltség viszonyt. Hozzászólásában előadta, hogy a Bokodi Szolgáltató
Kft. és a Tájház tovább gondolkodást igényel. Az iskola riasztó rendszerének kiépítése
kapcsán elmondta, hogy a vállalkozóval megkötött szerződés alapján a nettó 500 000 Ft
maradványa része az éves nagy beruházásnak. Felhívta a figyelmet a lakótelepi fűtés
rendszer megoldására. Az elkerülő út kapcsán tudomása van arról, hogy az események már
előre haladtak, erről még nem kapott a Képviselő-testület tájékoztatást. Kérte, hogy előzetes
egyeztetések történjenek a szennyvíz tisztítási szolgáltatás kapcsán, mielőtt hivatalosan
állást kell foglalni. Úgy látja, hogy a Bokodi Szolgáltató Kft. nem tud majd szolgáltatóként
tovább működni. De meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételekkel lehet csatlakozni az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-hez, például kér-e hozzájárulást a közmű vezeték összekötésére.
Ez azért fontos, mert a szennyvíz telepen jelentős vagyona van az önkormányzatnak.
Kellene tudni, hogy mikorra kell véglegesen dönteni, és mikortól kell megvalósulnia a
változásoknak. Az önkormányzat vagyonhasznosítását is át kell gondolni, meg kell találni azt
a piacon elfogadható számot, amiért a vagyont hasznosítani lehet. Ezzel az első
negyedévben foglalkozni kellene. A napirendi pontban elhangzottakat elfogadja. Bokodi
Szolgáltató Kft.-nek 700 ezer Ft van a számláján, a behajtás még nem kezdődött meg.
Munkafolyamatot kell alkotni.
Csonka László alpolgármester kérdésként tette fel, hogy dr. File Beáta kirendeltség-vezető
asszony vállalkozások számára tervezett tájékoztatója mikor lesz. Kérte, hogy azt meg kell
szervezni. Kérdésként tette fel, hogy a TSZ miként dolgozik az önkormányzatnak. A Tájház
valóban sok kérdést vet fel. Nagyon összetett a pályázat, sokat kell rajta dolgozni, vannak
benne ellentmondások. Úgy látja, meg kell bízni az önkormányzatnak egy felelős műszaki
vezetőt, a kérdés, hogy milyen vállalási áron, és milyen feladatai legyenek neki. Az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-vel történő egyeztetésre fel kell készülni. Kérik a tájékoztatást a
kistérségi ülésről. Felhívta a figyelmet, hogy az MVM 3 féle fűtést támogat, a lehetőségeket
fel kell mérni.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, válaszként elmondta, hogy
az Erdészet számára az önkormányzat javasolta az embereket, természetesen a
legjobbakat, akik megérdemlik, hogy december 31-ig 8 órás munkalehetőségük legyen.
Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat az önkormányzat teljes mértékig ki tudja
használni. A karbantartók és a közmunkások munkaköri leírással rendelkeznek. Az aláfölérendeltségi viszony biztosított. A TSZ kapcsán elmondta, hogy rezsi óradíjat számoltak
tavaly, így fizetett az önkormányzat 40 ezer Ft-ot (4-5 alkalommal vonult ki tavaly). A
Tájháznál valóban sok még a feladat. A lakótelep fűtés megoldására már ajánlattevő, aki
gázzal oldaná meg a fűtést. Elmondta, hogy álláspontja szerint önállóan nehezen tudunk
lépni. Az erőmű 2018-ig biztosítja a fűtést az előzetes írásbeli szándéknyilatkozat szerint. De
sürgeti a helyzet felmérést az erőműnél, és a kistérségnél is. A szennyvíz szolgáltatás
kintlévőségeinek behajtása folyamatban van, de bürokratikus a rendszer. Az elkerülő
konzorciumi megállapodást a minisztérium elutasította, kérte, hogy az érintett Tata városát is
vegyék be a konzorcium szerződésbe. Dr. File Beáta 2012. február 28. hétfő 17 órakor tartja
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tájékoztatóját. Végül kérte a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk, tegyék meg.
Nem volt hozzászólás, ezért kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló
beszámolót, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012 (II.08.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkákról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
II.
Napirendi pont megtárgyalása: Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének véleményezése

Általános

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésen
már részletesen megtárgyalták az adatokat, és a mérleg összefüggéseket. Elmondta, hogy a
kiküldött előterjesztés 4. mellékletében elírás történt, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy a
4. melléklet Teljes munkaidős oszlopának Társulás összesen sorában szereplő 81 helyett 87
adattal fogadja el. Majd kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
Bizottság álláspontját.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
támogatja határozati javaslatot, tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy 4 igen szavazattal a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy javasolja Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok
Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Társulási számra a Bokod-DadKecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) 2012. évi elemi
költségvetését.
Mód István képviselő elfogadásra ajánlotta az ÁMK költségvetését a Képviselő-testület és
a Társulás számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testületnek tudomása van
arról, hogy a bokodi iskolában szülői hozzájárulást kérnek a pedagógusok. Nem érti, erre
miért van szükség, mivel az ÁMK igazgató Asszony tájékoztatása alapján a tanterv szerinti
feladatellátást a költségvetés biztosítja, minden ezzel ellentétes állítást valótlan. Felhívta a
figyelmet, hogy a szóbeli ajánlások alapján az intézmény belső költségvetésében szükséges
a felülvizsgálat (postafiók, vírusirtó, rendszergazda tekintetében).
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadásra ajánlja a Társulási Tanács számára az ÁMK 2012. évi
költségvetését, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2012 (II.08.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

-4

1. javasolja Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási
Tanács) számra a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ (a
továbbiakban: ÁMK) 2012. évi elemi költségvetését 358 549 000 Ft bevételi előirányzattal, és
358 549 000 Ft kiadási előirányzattal fogadja el.
2.) javasolja a Társulási Tanács számára, hogy az ÁMK 2012. évi költségvetési bevételeit,
és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerinti bontásban az alábbiak szerint
állapítsa meg:
Bevételek
Működési bevétel
24 137 000 Ft
Állami hozzájárulás
167 312 000 Ft
Önkorm. támogatás
139 453 000 Ft
Többc.Kist.Társ.tám.
27 647 000 Ft
Bevétel összesen:
358 549 000 Ft

Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Felhalm.kiadás
Kiadás összesen:

Kiadások
201 797 000 Ft
51 724 000 Ft
104 869 000 Ft
159 000 Ft
358 549 000 Ft

3.) javasolja a Társulási Tanács számára, hogy az ÁMK 2012. évi elemi költségvetését a
határozat az 1., 2., 3., 4., 5. mellékletei részletezésben fogadja el.
4.) javasolja a Társulási Tanács számára, hogy kérje az intézmények vezetőit, hogy a 2012.
évi költségvetési gazdálkodás során kiemelt figyelmet fordítsanak a működőképesség
megőrzésére, a hatékony működtetésre, a takarékos intézményi gazdálkodás betartására, a
szakmai színvonal megőrzésére, lehetőség szerinti növelésére.
III.
Napirendi pont
Művelődési Központ
véleményezése

megtárgyalása: Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának

Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet tegyék meg hozzászólásaikat.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az ÁMK igazgató
Asszony is hangot adott annak, hogy fontos, hogy a Képviselő-testület ezt most lehetővé
tette, mert ezzel is bérkompenzációt hajtott végre a Képviselő-testület. Ezek alapján 4 igen
szavazattal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének, hogy javasolja Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Társulási
számra a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ (a továbbiakban:
ÁMK) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadását.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadásra ajánlja a Társulási Tanács számára az ÁMK Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, szavazzon igennel.
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A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2012 (II.08.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. javasolja Bokod-Dad-Kecskéd- Szákszend Községi Önkormányzatok Közoktatási és
Közművelődési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási
Tanács) számára hogy a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Általános Művelődési Központ (a
továbbiakban: ÁMK) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) az
alábbi 6. alcímmel egészüljön ki:
„6. Az ÁMK alkalmazotti közösségének egyéb juttatásokra vonatkozó közös szabályok
6.1. Választható béren kívüli juttatások: cafetéria – juttatás
a) a Cafetéria-juttatás részletes szabályait a Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend Kistérségi
Általános Művelődési Központ Cafetéria Szabályzata tartalmazza (11. melléklet).”
2. javasolja a Társulási Tanács számára, hogy Társulás a határozat mellékletének
megfelelően fogadja el az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának 11. mellékletét.
IV.
Napirendi pont megtárgyalása: Helyi rendeletek, és a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte az előterjesztést, és kérte a képviselőket, hogy
tegyék meg hozzászólásaikat.
Mód István képviselő kérdésként tette fel, hogy az elemi költségvetés miként fog kinézni.
Zsigmond Anikó jegyző elmondta, hogy a formailag új költségvetésnek alkalmasnak kell
lennie arra, hogy az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és AMK költségvetése
egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen. Ez nem csak a költségvetés
tervezésénél jelenik meg, hanem a beszámolási, könyvvezetési költségvetésnél is. Továbbá
elmondta, hogy legkésőbb március 1. napjától a kifizetések is ennek megfelelően fognak
történi, az egyes elemek saját bankszámláján keresztül. Ehhez szükséges a szakfeladatrend
módosítása, az adószámok megkérése, rendezése, törzskönyvi kivonat megkérése, aláírási
címpéldány készítése, bankszámla nyitása. Ezen feladatok adminisztratív végrehajtása már
folyamatban van.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a helyi
rendeletek tárgyú előterjesztést azzal, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendeletből kerüljön törlésre az 5. § (6) bekezdése, és a 18. § (2)-(4)
bekezdései. Továbbá elmondta, hogy a Bizottság deklaráltan kéri, hogy a Képviselő-testület
bízza meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a Képviselő-testület márciusi
üléséig dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a szennyvíztisztításra vonatkozó rendelet terveztet, szavazzon
igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja:
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Bokod Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2012.(II.09.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb díjának Bokod község közigazgatási
területén történő megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 9/2010.(XII.16.),
4/2010.(V.27.), 12/2008. (IX. 15.), 12/2007.(XII.15.), 9/2006.(XII. 22), 14/2004. (VII.02.),
15/2003.(XII.15.), 11/2001.(XII.13.), számú rendeletekkel módosított 9/2000. (X.1.) számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelettervezetet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő testületének 5/2012.(II.09.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról szóló, 14/2009. (XII.18.) számú rendelete, a 15/2008. (XII.18.)
számú , a 7/2007. (XII.22.) számú, a 7/2006. (XII.22.) számú, a 25/2005. (XII.15.) számú, a
17/2004. (XII.18.) Önk. számú, és a 17/2003. (XII.15.) Önk. számú rendelettel módosított
16/2002. ( XII.13) önkormányzati rendelete módosításáról
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a szociális
ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelettervezetet, szavazzon
igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(II.09.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátási formák és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
8/2007 (VIII.1.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
önkormányzati vagyonról szóló rendelettervezetet, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő testületének 7/2012.(II.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati vagyonról
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a helyi
képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelettervezetet,
szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (II.09.) önkormányzati
rendelete a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 13/2002. (XII.15.) számú rendelet módosításáról
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, szavazzon igennel.

-7

A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012 (II.08.) önkormányzati
határozata:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7. §-ában foglaltakat figyelembe véve a Polgármesteri
Hivatal Bokod (2855 Bokod Hősök tere 6.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa:
12. pont helyébe az alábbi lép:
„12. A költségvetési szerv szakfeladatai:
Alaptevékenység
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos,
települési
és
területi
kisebbségi
önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenység
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése
841143
A költségvetés végrehajt., a kifizetések ellenőrzése területi szinten
2. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy fogadja el a Polgármesteri Hivatal Bokod 1. pontban meghatározott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerint.
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló rendelettervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően, szavazzon igennel.
A Képviselő – testület minősített szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi rendeletet
alkotja:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II.09.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

V.

Napirendi pont megtárgyalása: Az önkormányzat saját bevételének, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

Szöllősi Miklós polgármester kérte a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk,
tegyék meg.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta Képviselő-testületet,
hogy 4 igen szavazattal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Bokod Község Önkormányzat saját bevételei,
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a
következő három költségvetési évre a határozati javaslat szerint állapítsa meg.
Szöllősi Miklós polgármester kérte a Képviselő-testületet, hogy aki egyet ért a határozati
javaslattal, szavazzon igennel.
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A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő
képviselők 100 százaléka, és megválasztott képviselők 86 százaléka az alábbi határozatot
hozza:
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012 (II.08.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a következő három költségvetési évre a
következők szerint állapítsa meg:
Megnevezés
Helyi adóból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Tárgyi eszközök, mimmateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékasítéséből, privatizációból
származó bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:
Saját bevételek 50 %-a:
Fejlesztési hitel
Működési hitel
Fizetési kötelezettség összesen:

VI.

2013. év
2014. év
50 000 000 Ft 50 000 000 Ft
0 Ft
0 Ft
600 000 Ft
600 000 Ft

0 Ft
0 Ft

2015. év
26 400 000 Ft
0 Ft
600 000 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
50 600 000 Ft 50 600 000 Ft
25 300 000 Ft 25 300 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
27 000 000 Ft
13 500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Napirendi pont megtárgyalása: Egyebek

Szöllősi Miklós polgármester kérte a testületet, hogy amennyiben van hozzászólásuk,
tegyék meg.
Dorogi László elnök kérdésként tette fel a Falunap tárgyalását.
Vas Etel képviselő válaszként elmondta, hogy az előzetes tervek alapján 1 hét múlva
munkaértekezleten kívánják megtárgyalni a részleteket.
Mód István képviselő javasolta, hogy a március 15-ei ünnepséget megelőzően a
Polgármester Úr tájékoztassa a Képviselő-testületet az ünnepi tervekről a február 15-ei
ülésen.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy Kormánymegbízott Asszonyt felkérte az
ünnepélyen való részvételre, és a későbbiekben még tájékoztatást fog nyújtani az
ünnepélyről.
A Képviselő-testület ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 21 óra 30 perckor ért
véget.

kmf.
Szöllősi Miklós
polgármester

Zsigmond Anikó
jegyző

