
BOD/328-9/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november hó 15.
napján megtartott képviselő-testületi üléséről.

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

Rendelet Tárgy
8/2021. (Xl.15.) SZMSZ módosítása

Határozat száma Tárgy
16/2021. (Xl. 15.) Döntés az Arany János utca útfelújításával kapcsolatban a

projektmenedzsmenti munkára kiírt egyszerű beszerzési eljárás
nyerteséről.

17/2021. (Xl. 15.) Döntés az Arany János utca útfelújításával kapcsolatban a tájékoztatási
és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatokra kiírt egyszerű
beszerzési eljárás nyerteséről.

18/2021. (Xl. 15.) 2022. évi éves belsőellenőrzési terv elfogadása
19/2021. (Xl. 15.) Döntés a 65 év feletti idősek részére nyújtott rendkívüli települési

támogatásról
20/2021. (XI. 15.) Döntés a Bodony településen élő kiskorú gyermekek részére történő

Mikulás csomag ajándékozásáról
21/2021. (Xl. 15.) 5. Napirendi pont zárt ülés keretein belül tárgyalása
22/2021. (Xl. 15.) 6. Napirendi pont zárt ülés keretein belül tárgyalása

Napirend:

1. Döntés a Miniszterelnökség által támogatott és a Magyar Államkincstár által kiírt

MFP-UHK/2021 kódszámú nyertes pályázat keretében az Arany János utca felújítására

benyújtott projektmenedzsmenti, valamint a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre

vonatkozó feladatok ellátására érkezett ajánlatokról.

EIó’terjesztő: Vince János polgármester

2. Tájékoztatás a 2021.évi szociális célú tüzelőanyag támogatásról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyzó’

Zárt ülésre javasolt:

4. Külterületi ingatlanon megvalósításra tervezett turisztikai attrakció-fejlesztési beruházási
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cél támogatása

Eló’terjesztő: Vince János polgármester

5.. BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása.

Előterjesztó’: Vince János polgármester

Jelen vannak: Vince János polgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző
Kovács Andrea ügyintéző

Igazoltan van távol: Farkas István alpolgármester

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy három képviselő jelen van, így az ülést
határozatképesnek mondja ki és megnyitja azt. Farkas István alpolgármester Úr igazoltan távol van.
A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Dominika képviselőt javasolja. Tájékoztatja a
megjelenteket, hogy a képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül.

A Képviseló’-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének Kovács Dominika képviselőt választotta meg.

Vince János polgármester:
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közé 4. napirendi pontként tárgyalják a
2022. évi belső ellenőrzési tervet.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslatot
elfogadta.

Vince János polgármester:
Javasolja, hogy az 5. és 6. napirendi pontokat zárt ülés keretein belül tárgyalja a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a javaslatot
elfogadta.

Vince János polgármester:
Javasolt napirendi pontok tehát:

1. Döntés a Miniszterelnökség által támogatott és a Magyar Államkincstár által kiírt



MFP-UHK/2021 kódszámú nyertes pályázat keretében az Arany János utca felújítására

benyújtott projektmenedzsmenti, valamint a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre

vonatkozó feladatok ellátására érkezett ajánlatokról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Tájékoztatás a 2021.évi szociális célú tüzelőanyag támogatásról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző

4. 2022. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő:: Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző

Zárt ülés:

5. Külterületi ingatlanon megvalósításra tervezett turisztikai attrakció-fejlesztési beruházási

cél támogatása

Előterjesztó’: Vince János polgármester

5. BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálása.

Előterjesztő: Vince János polgármester

1.Napirendi pont

Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat által — az MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásra - benyújtott
pályázat az Arany János utca felújítására pozitív elbírálásban részesült. A Magyar Államkincstár
1105/3009/705/3/2021. iktatószámú Támogatói Okirata a lapján 14.301.845.- Ft támogatásban
részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása 100%. A támogatás felhasználása
közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében valósulhat meg. Három
gazdasági szereplő került megkeresésre ajánlattételre, a projektmenedzsmenti valamint a
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok elvégzése érdekében.

Mind a három ajánlattevőtől érkezett árajánlat:

1. sz. ajánlatevő:

Cégnév: Graven Idol Kft.
Székhely: 3350 KáI, Fő út alsó 9.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

1. rész — Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 188.970,- Ft
+27% ÁFA: 51.022,- Ft
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bruttó ár: 239 .992,- Ft

2. rész — Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 44.350,- Ft
±27% ÁFA: 11.975,- Ft
bruttó ár: 56.325,- Ft

2. sz. ajánlatevő:

Cégnév: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

1. rész — Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 174.802,- Ft
+27% ÁFA: 47.197,- Ft
bruttó ár: 22 1.999,- Ft

2. rész — Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 39.369,- Ft
+27% ÁFA: 10.630,- Ft
bruttó ár: 49.999,- Ft

3. sz. ajánlatevő:

Cégnév: One Online Kft.
Székhely: 3300 Eger, Kapás utca 54.
Az értékelési szempontokra tett megajánlások:

1. rész — Projektmenedzsmenti feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 182.400,- Ft
+27% ÁFA: 49.248,- Ft
bruttó ár: 231.648,- Ft

2. rész — Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségre vonatkozó feladatok ellátása
Ajánlati ár:
nettó ár: 41.000,- Ft
+27% ÁFA: 11.070,- Ft
bruttó ár: 52.070,- Ft

Vince János polgármester:
A javaslatot szavazásra bocsátja



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, e enszavaza és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2021.(Xl.15.) számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony belterületén
található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a projektmenedzsmenti munkákra
irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a legalacsonyabb
ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot.
A vállalkozói díjat pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2021.(XI.15.) számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony belterületén
található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a tájékoztatási és nyilvánossági
kötelezettségre vonatkozó munkákra irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Heves
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) ajánlattevőt nyilvánította,
mivel ajánlattevő tette a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó érvényes ajánlatot.
A vállalkozói díjat pályázati forrásból kívánja az önkormányzat fedezni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Belügyminisztérium, mint Támogató
önkormányzatunkat a benyújtott pályázatunk alapján a BMÖGF/191-35/2021. iktatószámú
miniszteri döntésnek megfelelően 1 524 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.



Településünk a tavalyi évhez képest nagyobb mennyiségű tüzelőanyagra jogosult, 80 m3
keménylombos tűzifára.
A támogatást az önkormányzat átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megyei
kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő
megvásárlására fordíthatja. Ez irányba már megtörtént az intézkedés.
Javaslom, hogy a tűzifa kiosztása történjen a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló 8/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján.
Az előző évekhez hasonló feltételek alapján kell elbírálni a kérelmeket.

3. Napirendi pont

Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 8/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét képezik azok a
kormányzati funkciók, amire az önkormányzat működési kiadásai könyvelésre kerülnek. Ezen
melléklet márjó ideje frissítésre szorul. Vannak olyan kormányzati funkciók amikre már nem könyveI
az önkormányzat, és vannak olyan Új kormányzati funkciók amiket szükséges beemelni a rendelet
mellékletébe. A rendelet módosításával összhangba kerül az önkormányzati szabályozás rendszere
a hatályos jogi környezettel.

Vince János polgármester:
Amennyiben kérdés nincs, a javaslatot szavazásra bocsátom.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg.

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (XI.15. ) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1.~

A 8/2015. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. ~

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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‘1. napirenai poni

Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző:
Minden évben el kell fogadnia a képviselő-testületnek a következő éves belső ellenőrzési tervet.
Ehhez kapcsolódóan az anyagot csatoltam. (Belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv melléklete.)

Szabó Gábor képviselő:
Kérdezi, hogy a belső ellenőr személyében történt-e változás.

Vince János polgármester:
A belső ellenőr személyében változás nem történt.

Amennyiben egyéb kérdés nincs, a javaslatot szavazásra bocsátom

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNE
18/2021.(XI.15.) számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. évi éves belső
ellenőrzési tervet elfogadja.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Vince János polgármester:
Még mielőtt a zárt ülésre sort kerítenénk két témakörben szeretném ha döntene a Képviselő
testület. A tavalyi évhez hasonlóan a nehéz anyagi helyzetben lévő illetve rászoruló 65 év feletti
időseket a szociális eltátásokról szóló 5/2021. (lX.27.) önkormányzati rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján egyszeri 6.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatással javaslom
támogatni. Amennyiben ezzel egyetért a Képviselő-testület, kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BO DONY KÖZSÉGI ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜ LETÉN E
19/2021.(Xl.15.) számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 5/2021. (IX.27.)
önkormányzati rendelet 15. ~ feltételeinek megfelelő Bodony településen élő 65 év feletti nehéz
anyagi helyzetben lévő, rászoruló idősek részére fejenként 6.000.- Ft, azaz hatezer forint rendkívüli
települési támogatást határoz meg.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal
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Vince János polgármester:
Mint ahogy eddig minden évben, úgy idén is javaslom, hogy a Képviselő-testület ajándékozza meg a
településen élő kiskorú gyermekeket egy Mikulás csomaggal. Tekintettel arra, hogy idén az
élelmiszerárak is nagyon sokat emelkedtek az egy csomagra jutó összeget emeljük 1.300,- Ft-ra.
Kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜ LETÉN E
20/2021.(Xl.15.) számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bodony településen élő kiskorú gyermekek
részére gyermekenként 1 db 1.300.- Ft, azaz ezerháromszáz forint értékű Mikulás csomagot
ajándékoz. A Mikulás csomagok beszerzése a 2021. évi költségvetés terhére történik.

Vince János polgármester:
Most pedig szavazzunk az utolsó két napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról

BODONY KÖZSÉGI ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜ LETÉN E
21/2021.(Xl.15.) számú határozata

A képviselő- testület úgy határozott, hogy az 5. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

BO DO NY KÖZSÉGI ÖN KORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜ LETÉN E
22/2021.(Xl.15.) számú határozata

A képviselő- testület úgy határozott, hogy az 6. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, hogy van e még valakinek kérdése, hozzászólásal
Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület részéről, megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja és elrendeli a következő két napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalását.

O~i JdL~—
Dr. Oláh Sándor Dávid

aljegyző

Kovács Dominika képviselő
jk. hitelesítő

polgármester
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