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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember hó 30.
napján megtartott képviselő-testületi üléséről.

Ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy
25/2020. (IX.30.) Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
26/2020. (IX.30.) Kötelező felvétet biztosító Iskolai körzethatárok véleményezése
Rendelet száma
4/2020. (IX.30.) Bodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020

(1.31.) számú rendelet módosításáról

Napirend:

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett munkákról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú rendeletének

módosítása

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. Egyebek

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző

A lakosságág részéről jelen van:
Pintér Árpád
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Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a négy képviselő jelen van, így az ülést
határozatképesnek mondja ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vince-Kovács
Katalin képviselőt Javasolja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő testületi ülésről
hangfelvétel készül.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Vince-Kovács Katalin képviselőt választotta meg.

Vince János polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló az előző testületi ülés óta végzett munkákról.

2. Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (1.31.) számú rendeletének

módosítása

4. Egyebek

Vince János polgármester:
A testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően megkapta a mai testületi ülés napirendi
pontjainak anyagát. A jelenlegi vírusfertőzés veszélye miatt, kérem mindenki tartsa be a zárt
térben tartózkodásra vonatkozó egészségügyi szabályokat, maszk mindvégig legyen mindenkin,
valamint az ülést megelőzően a megbeszéltek alapján korlátozzuk figyelmünket a napirendi pontok
megtárgyalására és azok elfogadására, elkerülve azt, bogy hosszabb ideig kelljen egy légtérben
ennyi embernek együtt tartózkodnia.
Megkérdezi, bogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokat érintően? Mivel
kérdés, hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
polgármester által javasolt napirendi pontokat.

1. Napirendi pont

Vince János polgármester:
1. Szociális tűzifa
A kormány a 2020. évi szociális tüzelőanyag programhoz 5 milliárd forintot bocsát az
önkormányzatok rendelkezésére.
A szociális tüzelőanyag támogatás pályázatot lebonyolító Belügyminisztérium minden érvényes
támogatási igényt elfogadott.
A szociális tüzelőanyag program 2011 6ta működik, és az ötezer főnél kisebb lakosságszámú
településeken élők tüzelőanyag felhasználásához járul hozzá.
A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig
osztják ki a rászorulók részére a saját szempontrendszerük szerint.
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Bodony 79 erdei m3 keményfa szociális tűzifa támogatásban részesült.

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
1,6 millió támogatásban részesült az önkormányzat.

3. MFP temetőfejlesztés pályázat benyújtásra került.

4. Vis Maior pályázattal kapcsolatban még nem született meg a döntés a Belügyminisztérium
részéről a támogatás tekintetében.

5. Leader pályázat munkaterület átadása megtörtént, a mai napon már az ablakgyártó cég
munkatársai itt voltak a helyszínen és felmérték az megrendelendő ablakok paramétereit. A
buszmegálló elbontásra került, a munkálatok folyamatban vannak.

6. Start közmunka program
Szín építését szeretnénk a hétvégén megkezdeni.

7. Bodony 0141/15 hrsz. tulajdonosi ellenőrzés
Nemzeti Földügyi Központ helyszíni ellenőrzése során megállapította, hogy a vagyonkezelt
földterület művelési ágának megfelelően megművelt az önkormányzat részéről, az önkormányzat
a meghatározott célra használja a települési közfoglalkoztatás elősegítése érdekében és javasolják,
hogy továbbra is maradjon fenn a szerződés az önkormányzat és az NFA között.

8. A közfoglalkoztatottak személyében bekövetkezett változások, Dominika elhelyezkedett a
parádi központi konyháján, így október 1-től más kerül kiközvetítésre.

9. Leader Élhető település pályázat jelenlegi szakasza az ablakok meg lettek rendelve a kivitelező
résYéYől, ábuszmeíállöélb~öhtá~f~kéYült.

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési
kötelezettség. Ennek ellenére célszerűnek látom, hogy az testület kapjon egy átfogó képet az
önkormányzat 2020. I. félévi gazdasági helyzetéről. A kiadások összességükben az időarányos rész
alatt teljesültek, melynek oka az, hogy a felhalmozási kiadások nagy része a második félévben
realizálódik, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt korlátozva, akadályozva voltak egyes tevékenységek
végzése, melyek szintén a második félévben valósulnak meg. Az önkormányzat költségvetési
bevételei összességében a tervezett időarányos részének megfelelően teljesülnek. A felhalmozási
célú állami támogatás az Árpád utca felújítására kapott összeget takarja. A felhalmozási
pénzeszköz átvételek pedig az Élhető települések elnevezésű projekt Művelődési Ház
ablakcseréjének, a buszmegálló felújításának illetve a kamerarendszer kiépítésének a támogatási
költségeit takarja. A mellékelt táblázatokban jól látható az önkormányzat bevételei és kiadásai
kormányzati funkciónként. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és véleményezte az elkészített
beszámolót.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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Szabó Gábor képviselő:
Kérdezné az iskolakezdési támogatások kifizetései folyamatban vannak-e?

Vince János polgármester:
Igen folyamatosan fizetik a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászálása a napirendi pontokat érintően? Mivel
kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri a határozati Javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az
önkormányzat 2020. 1. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2O2O~(IX3QájijtYhjt~á?bZata:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztésében
megtárgyalta és az Ügyrendi Bizottság határozatában megfogalmazott javaslatára a
melléklet szerint elfogadja az önkormányzat 2020. I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Napirendi Pont

Vince János polgármester:
2020. június 30-ig Bodony Községi Önkormányzat az alábbi állami támogatásokból kapott pályázati
támogatást, illetve keletkezett többlet bevétele.

Működési bevételek Összeg Felhasználása

Továbbszámlázott közüzemi díjak 20310 Ft dologi kiadásra

Állami támogatások

FBR pályázat Árpád út felújítás 17.600.000 Ft 17.600.000 felhalmozási kiadás

Többlet bevételek

TOP 5.3.1 Kohézió pályázat 2.500.000 Ft 2.500.000 Ft tartalék

Jó kis hely Bodony EFOP-1.4.3 9.739.771 Ft 42.960 Ft dologi

9.696.8141 Ft tartalék

Maradvány 12.351.855 Ft 12.351.855 Ft tartalék

Összesen 42.211.936 Ft

Elvégeztük a szükséges előirányzat átcsoportosításokat a kiadásnemek között. Fordított ÁFA dologi
kiadásnak minősül, ezért a felhalmozásból dologira 11.123.724 Ft került átcsoportosításra.
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Tehát a kővetkező rendeletet kell megalkotnunk az előirányzatok módosítása miatt:

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.„/2020. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. *

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületére terjed ki.

A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. *

(1) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését

Eredeti e Módosított ei

Költségvetés főösszeg 163.242.471 Ft 205.454.407 Ft

Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 16.418.309 Ft 33.789.709 Ft
- felhalmozási célú kiadás: 57.347.096 Ft 63.823.362 Ft

Ebből:
- Beruházási kiadások 17.291.586 Ft 17.291.586 Ft
- Felújítási kiadások 40.055.510 Ft 46.531.776 Ft

- működési célú bevétel: 94.720.789 Ft 107.209.410 Ft
- működési célú kiadás: 101.895.375 Ft 136.281.051 Ft

Ebből:
- személyijellegűjuttatások 23.517.014 Ft
23.517.014 Ft
- munkaadókat terh. járulékok

és szoc hj. adó 3.763.470 Ft 3.763.470 Ft
- dologijellegű kiadások 57.068.017 Ft
66.856.687 Ft
- szociális célú kiadások 4.350.000 Ft
4.350.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 13.196.874 Ft 13.196.874 Ft
- elvonások. befizetések
72.940 Ft
- tartalék 24.524.066 Ft
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Finanszírozási bevétel - maradvány 52.103.373
64.455.288 Ft

Finanszírozási kiadás 4.000.000 Ft 5.349.994Ft

2.*

(1) Az 1/2020 (11.16.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa va oza anu érvény en
marad.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a 2020. évi
költségvetés módosításáról.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (1.31.) számú rendelet
módosításáról

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. *

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületére terjed ki.

A 2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. *
(2) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését

Eredeti e Módosított el

Költségvetés főösszeg 163.242.471 Ft 205.454.407 Ft

Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 16.418.309 Ft 33.789.709 Ft
- felhalmozási célú kiadás: 57.347.096 Ft 63.323.362 Ft

Ebből:

6 9b’szu,’o ~W~M



- Beruházási kiadások 17.291.586 Ft 17.291.586 Ft
- Felújítási kiadások 40.055.510 Ft 46.531.776 Ft

- működési célú bevétel: 94.720.789 Ft 107.209.410 Ft
- működési célú kiadás: 101.895.375 Ft 136.281.051 Ft

Ebből:
- személyi jellegű juttatások 23.517.014 Ft
23.517.014 Ft
- munkaadókat terh. járulékok

és szoc hj. adó 3.763.470 Ft 3.763.470 Ft
- dologi jellegű kiadások 57.068.017 Ft
66.856.687 Ft
- szociális célú kiadások 4.350.000 Ft
4.350.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások 13.196.874 Ft 13.196.874 Ft
- elvonások, befizetések
72.940 Ft
- tartalék 24.524.066 Ft

- Finanszírozási bevétel - maradvány 52.103.373 Ft
64.455.288 Ft

- Finanszírozási kiadás 4.000.000 Ft 5.349.994Ft

2. *

(1) Az 1/2020 (11.16.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben
marad.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

4. Napirendi pont - Egyebek

Vince János polgármester:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. ~ (1) - (2) bekezdései alapján a felvételi körzetek
megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. Bodony település
illetékességi területéhez tartozó kötelező felvételt biztosító intézmény a Fáy András Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola /OM azonosító: 031517/ 3240 Parád, Kossuth Lajos út 123.
Javaslom, hogy a testület a beiskolázási körzethatáraira vonatkozóan módosítási javaslattal ne
éljen.

A feladatellátási hely felvételi körzetei:
Parád - (teljes település)
Bodony - (teljes település)
Parádsasvár - (teljes település)
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Fáy András
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola /OM azonosító: 031517/3240 Parád, Kossuth Lajos
út 123. beiskolázási körzethatúrait, azon változtatni nem kíván.

Bodony Községi Önkormányzat 26/2020. (IX.30.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodony település illetékességi
területéhez tartozó kötelező felvételt biztosító Fáy András Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola lOM azonosító: 031517/ 3240 Parád, Kossuth Lajos út 123. beiskolázási
körzethatáraival egyetért, módosítási javaslattal nem él.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Farkas István képviselő:
A honlappal kapcsolatosan kérdezné, a templomról lehetne e információt elhelyezni a honlapra?

Szabó Gábor képviselő:
Ha kérhetné a háziipart is írjuk bele a leírásba.

Vince János polgármester:
Igen Bodonyról készül egy leírás, és ebben a templomról külön rész lesz. Folyamatban van még a
honlap feltöltése, és az adatok gyűjtése a honlapra.

Vince János polgármester:
Néhány szó tájékoztatást szeretnék adni a parádsasvári motorosokkal kapcsolatban elindult
kezdeményezésről. Történtek egyezetetések a szomszédos települések vezetőivel, és az illetékes
szakemberekkel. Továbbra is folyamatban van a probléma megoldása. Állásfoglalásért az Országos
Balesetmegelőzési Intézethez fordul a három Önkormányzat.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a
testület részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

Fabian Antonia
aljegyző
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Vince-Kovács Katalin
jk. hitelesítő

mester
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