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Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február hó 3. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről.

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

Határozat száma 1~árgy ~ ‘. ‘ ~. . •~ . :
1/2022. (II. 3.) Döntés a Hatvani Tankerületi Központ 2022/2023. tanévre szóló

beiskolázási körzethatárokra vonatkozó javaslatáról.
2/2022. (II. 3.) Döntés az Önkormányzattal szemben lejárt követelés elévülésének

megállapításáról.
3/2022. (II. 3.) Döntés kivitelezők ajánlattétel céljából történő felhívásáról.
4/2022. (II. 3.) Döntés műszaki ellenőri feladatok ellátására gazdasági szereplők

ajánlattétel céljából történő felhívásáról.
5/2022. (II. 3.) Döntés 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatására irányuló pályázat benyújtásáról és önerő vállalásáról.

Napirend:

1. Beiskolázási körzethatárok véleményezése.
Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Önkormányzattal szembeni lejárt követelés elévülésének megállapítása.
Előterjesztő: Vince János polgármester

3. A kivitelezőkre vonatkozó javaslat a bodonyi temető ravatalozója tetőszerkezetének
felújítása kapcsán.
Eló’terjesztő: Vince János polgármester

4. A 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló
pályázat benyújtásáról és önerő vállalásáról
Előterjesztő: Vince János polgármester

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző



Vince János polgármester:
Köszönti a rnegjelenteket. Megállapítja, hogy négy képviselő jelen van, így az ülést
határozatképesnek mondja ki és megnyitja azt. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Farkas István
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 Farkas István képviselőt választotta meg.

Vince János polgármester:
Javasolt napirendi pontok tehát:

1. Beiskolázási körzethatárok véleményezése.
Eló’terjesztő: Vince János polgármester

2. Önkormányzattal szembeni lejárt követelés elévülésének megállapítása.
Eló’terjesztő: Vince János polgármester

3. A kivitelezőkre vonatkozó javaslat a bodonyi temető ravatalozója tetőszerkezetének
felújítása kapcsán.
Eló’terjesztő: Vince János polgármester

4. A 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló
pályázat benyújtásáról és önerő vállalásáról
Eló’terjesztő: Vince János polgármester

Vince János polgármester:
A testület megkapta a mai testületi ülés napirendi pontjainak anyagát.
Megkérdezi, hogy 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:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. ~ (8) bekezdése alapján a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek
megállapításához a tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét. A települési önkormányzat az egyetértéséről vagy a körzethatár módosítását
kezdeményező javaslatról minden év február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi
központot. A Hatvani Tankerületi Központ a 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzeteket
megtervezte, melynek véleményezése érdekében megkereste önkormányzatunkat.
Kérem, hogy ahogy az elmúlt években, úgy idén is fogadjuk el a tankerület tervezetét.



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

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

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2022.(Il.3.) Számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ 2022/2023.
tanévre szóló beiskolázási körzethatárokra vonatkozó javaslatát elfogadja.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: folyamatos

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Bodony község belterületi vízrendezése kapcsán a projekt utófinanszírozásából eredő pénzügyi
erőforrások megteremtése érdekében az OMS Magyarország Kft. 10.000.000,- Ft kamatmentes
kölcsönt biztosított az önkormányzat részére, melynek lejárata több ízben is módosításra került. A
kölcsön lejárata 2013. június 30. volt. A kölcsönszerződésben a felek a nem szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kötötték ki. A cég részéről utoljára 2016-ban
érkezett egyenlegközlő, azóta semmilyen felszólítás nem érkezett részükről, azonban Bodony
Község Önkormányzatának költségvetési mérlegében 4.000.000,- Ft szerepel, mint költségvetési
évben esedékes kötelezettség. A Polgári Törvénykönyv 6:22. ~ (1) bekezdése alapján ha a törvény
eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülésjoghatásairól a Ptk. 6:23.
~ rendelkezik. Ennek (1) bekezdése alapján az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet
érvényesíteni.

Dr. Oláh Sándor Dávid:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az elévülés megállapításáról nem szükséges a jogosultat
értesíteni, tekintettel arra, hogy az törvény erejénél fogva 5 év elteltével beáll. Fontosnak tartom
megjegyezni, hogy az elévülés nem jogvesztő határidő, a jogosult joga a követelés összegére
továbbra is megvan, azonban bírósági úton már nem tudja érvényesíteni jogát. Azonban ha az
önkormányzat utólag fizet, azt elévülésre hivatkozással már nem követelheti vissza. A kölcsön lejárta
2013. június 30-a volt. Úgy gondolom az esedékességtől számítva már bőven eltelt az 5 év. Az
elévülés megszakításához pedig legalább egy jogerős bírósági döntésre szüksége van a jogosultnak,
önmagában a kötelezett felszólítása még nem szakítja meg az elévülést. Utoljára 2016-ban jött tőlük
egyenlegközlő, azóta semmi.

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

~ ~v~\



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2022.(ll.3.) Számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az OMS Magyarország Kft-vel
2011. november 22. napján kelt kölcsönszerződésben meghatározott kölcsön összegéből
fennmaradó 4.000.000,- Ft tekintetében a jogosult követelése Bodony Községi Önkormányzattal
szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. ~ (1) bekezdése
értelmében elévült, ezen költségvetési évben esedékes kötelezettség szerepeltetése Bodony
Községi Önkormányzat költségvetési mérlegében mellőzhető.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat Magyar Falu Program keretében 4.995.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült a ravatalozó tetőszerkezetének és a tetőhéjazat felújítására. Tekintettel
arra, hogy a felújítás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így egyszerű beszerzési eljárás
keretében szükséges ajánlattételre felhívni a kiválasztott gazdasági szereplőket.

Vince János polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs a javaslatot szavazásra bocsátom. Kérem szavazzunk a
kivitelezőkről.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022. (11.3.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében megvalósuló

bodonyi ravatalozó épülete tetőszerkezetének felújítása kapcsán a kivitelezői munkálatok

elvégzésére ajánlatkérés céljából az alábbi vállalkozókat keresi meg:

Már Zoltán e.v. 3036 Gyöngyöstarján, József Attila út 21.

Leveling Team Kft. 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 46.

Pári-Mérnöki Építőipari Szolgáltató Kft. 3284 Tarnaméra, Hunyadi János u. 37.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal
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Vince János polgármester:
Kérem, hogy most pedig szavazzunk a műszaki ellenőri tevékenységet ellátó lehetséges gazdasági
szereplőkről.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2022. (11.3.) számú határozata:

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében megvalósuló

bodonyi ravatalozó épülete tetőszerkezetének felújítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok

elvégzésére ajánlatkérés céljából az alábbi vállalkozókat keresi meg:

Kreatív 2006 Bt. 3300 Eger, Szüret u. 20. 11/2.

Bagoly Bt. 3300 Eger, Ív utca 4.

Bona Consulting Kft. 3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Vince János polgármester:
2022. február 4-ig, azaz a holnapi napig nyújtható be a 2022. évi önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására pályázat. Ennek keretében szeretné az önkormányzat felújítani
a Jókai utcát. A tervek illetve az előzetes költségbecsiés elkészítésre kerültek, benyújtásra várnak.
A testületnek dönteni kell, hogy biztosítja a pályázathoz szükséges 15% önerőt, mely 3.105.000,-
Ft.

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNE
5/2022.(ll.3.) számú határozata

Bodony Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati feladatellátást

szolgáló fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra,



Bodony belterület 44 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett közút megnevezésű inga an, Virág utca egy

szakaszának és szervizútjának felújítására.

Az önkormányzat 2022-ben és 2023-ban a költségvetése terhére biztosítja a támogatás saját forrás

összegét 3.105.000,-Ft, azaz Há rommillió-egyszázötezer forint összegben.

Az igényelt támogatás összege: 17.594.999,- Ft

Vállalt önerő összege: 3.105.000,- Ft

Teljes Projektköltség összege: 20.699.999,- Ft

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Vince János poI~ármester:
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása.
Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület részéről, megköszöni a részvételt és az ülést
bezárom.

~ Ő6,

Dr. Oláh Sándor Dávid
* aljegyző

Farkas István alpolgármester
jkv. hitelesítő

polgármester



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2022. február hó 3. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. ~ (8) bekezdése alapján a köznevelési
feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek
megállapításához a tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét.

A települési önkormányzat az egyetértéséről vagy a körzethatár módosítását kezdeményező
javaslatról minden év február 15. napjáig tájékoztatja az Illetékes tankerületi központot.

A Hatvani Tankerületi Központ a 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzeteket
megtervezte, melynek vélernényezése érdekében megkereste önkorrnányzatunkat.

I. Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ 2022/2023.
tanévre szóló beiskolázási körzethatárokra vonatkozó javaslatát elfogadja.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: folyamatos

Bodony, 2022.0 1.13.

Vince János
polgármester
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Q



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2022. február hó 3. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselők!

Bodony község belterületi vízrendezése kapcsán a projekt utófinanszírozásából eredő
pénzügyi erőforrások megteremtése érdekében az OMS Magyarország Kft. 10.000.000,- Ft
kamatmentes kölcsönt biztosított az önkormányzat részére, melynek lejárata több ízben is
módosításra került. A kölcsön lejárata 2013. június 30. volt. A kölcsönszerződésben a felek a
nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kötötték ki.
A cég részéről utoljára 2016-ban érkezett egyenlegközlő, azóta semmilyen felszólítás nem
érkezett részükről, azonban Bodony Község Önkormányzatának költségvetési mérlegében
4.000.000,- Ft szerepel, mint költségvetési évben esedékes kötelezettség.

A Polgári Törvénykönyv 6:22. ~ (1) bekezdése alapján ha a törvény eltérően nem rendelkezik,
a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés joghatásairól a Ptk. 6:23. ~ rendelkezik. Ennek
(1) bekezdése alapján az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni.

I. Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az OMS Magyarország
Kft vel 2011. november 22. napján kelt kölcsönszerződésben meghatározott kölcsön
összegéből fennmaradó 4.000.000,- Ft tekintetében a jogosult követelése Bodony Községi
Önkormányzattal szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. ~
(1) bekezdése értelmében elévült, ezen költségvetési évben esedékes kötelezettség
szerepeltetése Bodony Községi Önkormányzat költségvetési mérlegében mellőzhető.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony,2022.01.13.

Vin.e János
polgármester
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
~: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2022. február hó 03. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
a bodonyi temető ravatalozója tetőszerkezetének felújításával kapcsolatban javaslattétel a

lehetséges kivitelezőkre

Bodony Községi Önkormányzat Magyar Falu Program keretében 4.995.000,- Ft vissza nem

térítendő támogatásban részesült a ravatalozó tetőszerkezetének és a tetőhéjazat felújítására.

Tekintettel arra, hogy a felújítás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így egyszerű beszerzési

eljárás keretében szükséges ajánlattételre felhívni a kiválasztott gazdasági szereplőket.

I. Határozati javalat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében

megvalósuló bodonyi ravatalozó épülete tetőszerkezetének felújítása kapcsán a kivitelezői

munkálatok elvégzésére ajánlatkérés céljából az alábbi vállalkozókat keresi meg:

Már Zoltán e.v. 3036 Gyöngyöstarján, József Attila út 21.

Leveling Team Kft. 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 46.

Pári-Mérnöki Építőipari Szolgáltató Kft. 3284 Tarnaméra, Hunyadi János u. 37.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

II. Határozati javalat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében

megvalósuló bodonyl ravatalozó épülete tetőszerkezetének felújítása kapcsán a műszaki

ellenőri feladatok elvégzésére ajánlatkérés céljából az alábbi vállalkozókat keresi meg:

Kreatív 2006 Bt. 3300 Eger, Szüret u. 20. 11/2.

Bagoly Bt. 3300 Eger, Ív utca 4.

Bona Consulting Kft. 3326 Ostoros, Hunyadi u. 58.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2022. 02. 01.

O ~I .~j Vin eianos
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
. : 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Előterjesztés 2022. február hó 03. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
a 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtani

kívánt pályázat benyújtásáról - önerő vállalásáról

Határozati javalat

Bodony Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati feladatellátást

szolgáló fejlesztések támogatására belterületi utak, járdák, hidak felújítása fejlesztési alcélra,

Bodony belterület 44 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett közút megnevezésű ingatlan, Virág utca

egy szakaszának és szervizútjának felújítására.

Az önkormányzat 2022-ben és 2023-ban a költségvetése terhére biztosítja a támogatás Saját

forrás összegét 3.105.000,-Ft, azaz Hárommillió-egyszázötezer forint összegben.

Az igényelt támogatás összege: 17.594.999,- Ft

Vállalt önerő összege: 3.105.000,- Ft

Teljes Projektköltség összege: 20.699.999,- Ft

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2022. 02. 01. . .
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Vi ‘‚eJános

~ polgármester
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