JEGYZŐKÖNYV
Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
2012. február 15. napján 18:15 órai kezdettel a Községházán
megtartott munkaterv szerinti üléséről
Készült: Bokod Községi Önkormányzat Képviselő - testület 2012. február 15-én (szerdán)
17:15 órai kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről.
Jelen vannak:

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

Távollévő képviselő bejelentéssel: Csonka László alpolgármester
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 egyebek
napirendi ponttal történő kiegészítését. 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. Bokod Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása
2. Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tagdíj emelésének jóváhagyása
3. Egyebek
I.
Napirendi pont megtárgyalása:
költségvetésének elfogadása

Bokod Község Önkormányzat

2012.

évi

Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a Bizottság, és a hivatal munkáját. Elmondta,
hogy a költségvetés a koncepció, majd a januári főszámok meghatározásával kerültek
kialakításra. A kiküldött rendelettervezethez módosítási indítványt nyújtott be a 3. § (6)-(8)
bekezdésekkel történő kiegészítésére, amely írott formában már a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság ülésén kiosztásra került. Kiemelte, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a költségvetés
megvalósítására, végrehajtására. Elmondta, hogy Bogáthné Bátki Edit okleveles
könyvvizsgáló a költségvetést törvényességi szempontból megvizsgálta, és megállapította,
hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. Elmondta, hogy a költségvetést a Bizottság a
jelenlevő képviselőkkel, és Alpolgármester Úrral tárgyalta a napirendi pontot, egyéb
kiegészítést nem kíván tenni. Elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számár a
költségvetést.
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 Község Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelettervezetet fogadja el a 3. § (6)-(8) bekezdésekkel történő kiegészítése mellett.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, kérte a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja a 2012. évi költségvetési rendeletet a 3. § (6)-(8)
bekezdésekkel történő kiegészítése mellett, szavazzon igennel.
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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-testületének 10/2012. (II.16.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
II.
Napirendi pont megtárgyalása: Oroszlányi
társulási tagdíj emelésének jóváhagyása

Többcélú

Kistérségi

Társulás

Szöllősi Miklós polgármester javasolta a Képviselő-testület számára, hogy fogadja el az
Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: OTKT) kérelmét a Társulás
előrelátható megszűnése miatta a költségvetési hiány pótlására a társulási tagdíj 200
Ft/lakosról, 227 Ft/lakosra történő megemelésére vonatkozóan.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság nem
támogatja határozati javaslatot, tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy 3 nem 1 tartózkodás
mellett a Bizottság elutasította a határozati javaslatot.
Zsigmond Anikó jegyző felhívta a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy amennyiben
Bokod Községi Önkormányzata nem fizeti meg évközben a szükséges mértékű tagdíjat,
amelyet a többi tag befizet, akkor Bokodnak évvégén hátraléka, így fizetési kötelezettsége
keletkezik. Ezért a kérte a Képviselő-testületet, hogy támogassák a határozati javaslatot.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy ha elfogadásra javasolják az Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás
számára, hogy a tagönkormányzatok által fizetett társulási tagdíj összegét 2012. március 1jével 227 Ft/lakos/év összegben állapítsa meg, szavazzanak igennel.
A Képviselő – testület egyszerű szótöbbséggel 1 igen, 3 nem, 2 tartózkodással nem
támogatta a határozati javaslatot.

III.

Napirendi pont megtárgyalása: Egyebek

Szöllősi Miklós polgármester tájékoztatást adott a Képviselő-testület számára a március
15-ei ünnepségről. Elmondta, hogy ezen napon lesz a hímző szakkör kiállításának
megnyitója, elegáns meghívók kerülnek kiküldésre, és ismertette a programot. Majd
tájékoztatta a Képviselő-testületet a február 18-ai farsangi eseményről, és a február 20-ai
vállalkozói fórumról.
Mód István képviselő javasolta, hogy a vállalkozói fórumon a Polgármester Úr adjon
tájékoztatást a 2012. évi költségvetésről.
Vas Etel javasolta, hogy a vállalkozók számára legyen vendéglátás, mert tavaly is nagyon
örültek neki a megjelent vállalkozók, ráadásul ők Bokod jelentős adófizetői.
Dorogi László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet,
hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Bokod Község Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy bízza meg Szöllősi Miklós polgármestert, hogy pályázat figyeléssel
foglalkozó vállalkozásoktól kérjen ajánlatot, és terjessze a Képviselő-testület elé a márciusi
munkaterv szerinti ülésre a kapott ajánlatokat.

-3

Mód István képviselő kiemelte a pályázatfigyelés fontosságát, mivel sokféle területem lehet
pályázni.
Szöllősi Péter képviselő is a pályázatfigyelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Felvetette
a Fő u. 4. szám alatt egy ifjúsági ház, és új labdarugó pálya kialakítását. Elmondta, hogy a
MLSZ-nél sokféle pályázati lehetőség van, amelyet érdemes lehet megpályázni, ezért kéri a
Képviselő-testületet, hogy ezzel a későbbiekben foglalkozzanak.
Szöllősi Miklós polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Képviselőtestületet, hogy aki támogatja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát, 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 19/2012 (II.08.) önkormányzati
határozata:
Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Szöllősi Miklós polgármestert,
hogy pályázat figyeléssel foglalkozó vállalkozásoktól kérjen ajánlatot, és terjessze a
Képviselő-testület elé a márciusi munkaterv szerinti ülésre a kapott ajánlatokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Szöllősi Miklós polgármester
Tóth Zsolt képviselő kérdésként tette fel a Tájház felújításával kapcsolatosan, hogy hol
tartanak a munkák. Továbbá javasolta, hogy a buszvárókba kerüljön elhelyezésre
szemétgyűjtő.
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy a műszaki ellenőrrel megkötetett a
szerződés, az építési naplót megnyitották, tavasszal kezdődnek az idei évre tervezett
felújítási munkák. Így előreláthatóan május végéra a nyílászáró, és a tető cseréje be is
fejeződhet.
A Képviselő-testület ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 18 órakor ért véget.

kmf.
Szöllősi Miklós
polgármester

Zsigmond Anikó
jegyző

