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K6sziilt: Bokor Kcizsdg Onkormiinyzala Kdpviselolestiilet6nek 2020. februir 10. nap.irin a Bokori
Vend6ghazban megtartott alakul6 ii l6sdrol.

HegedLis PaL polsfume$gr kdszdntritte a megjelenteket abb6l az alkalomb6l, hogy a Magyarorsz6g
helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. torv6ny (a tovibbiakban: M<itv.)
rendelkez6seinek megfeleloen - a 2020 jantir 26-itn megtartott idokdzi polgrirmester v6laszSst
kdvet6en megalakul az irj kdpviselo-testtilet. Ktil6n kdszdnt<itte Kalocsai P6tert a HVB elndk6t.
Megallapitotta, hogy a kdpvisel6-testiilet 5 megv6lasztott tagj6b6l mind az 5 f6 jelen van, igy az iil6s
hat6rozatkdpes, a k6pvisel6-testiilet iil6s6t megnyitotta

A polg6rmester az alibbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet 16sz6re

1. A Helyi V6laszrisi Bizotts6g eln0k6nek t6j6koaat6ja a 2020. jantir 26. napjin tartott
6nkorminyzati v6laszt6sok eredm6ny6rol
Eloteriesa6: Kalocsai P6ter FIVB elndke

2. K6pvisel6-testiilet tagjrinak eskiit6tele, megbiz6lev6l 6tad6sa, eski.iokm6ny al6ir6sa

E!61edqr4e! Kalocsai P6ter HVB elndke

3. Polg6rmester eskiit6tele, megbiz6lev6l 6tad6sa, esktjokminy alitirisa
El6terieszt6: Kalocsai P6ter HVB eln<jke

4- Polgermester Iiszteletdij6nak, kdlts6gl6rit6sdnek meg6llapit6sa
L.loterjesztii: Mrirkus Sdndor jegyzo

5. Az alpolg6rmester megvilaszt6sa, esktitdtele, eskiiokm6ny aliiirasa
Eloteriesa6: Hegediis Pril polgdrnester

6. Alpolgdrmester tiszteletdij6nak, ktilts6gt6rit6senek, meg5llapitrisa
Eloterjeszto: Hegediis P6l polg6rmester

7. Javasfat a Szervezeti 6s Mtikijd6si Szab5lyzat feliilvizsgdlatira
E.loterieszto: Miirkus SSndor Jeg) zo

8. Tij6koaat6s a k6pvisel6k egyes k<itelezetts6geirc!l
Elotericsao: M6rkus Sindor Jegyzo

9. Ugyrendi Bizottsig elndk6nek trijdkoaatrlsa a kdpviselok vagyonnyilatkozat6val kapcsolatban

Hegediis P5l

Berta Roland
Dr. Illds M6rta Szilvia
Kris6s Ir6n
Maczk6 L6szl6
Kalocsai Pdter

polgSrmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo
HVB elndke

)

Eloterieszto: Berta Roland Ugyrendi Bizottsig eln6ke

Jelcn lannak:

Tan6cskozisi josgal rdszt vcsz: M6rkus 36ndorjegyzo

Nanirendi iavaslat



10. Jaraslat az onkorrn6ur za1 2020. eri kciltsdgvetesdnek cllogadrisala
E loterjeszto: Hegcdiis Pril polBenncster

I l. Javaslat az onkorm:inyzat 2020. ivi rnunkatervdnek ellbgaddsiira
Eloterjeszto: Hegediis P6l polginnester

12. Falugondnoki g6pjArmI beszerz6sdvel kapcsolatos feladatok, a r6gi aut6 megvis5rlSs6ra
be6rkezen ajrinlatok bont5sa, elbir6lAsa
Eloterieszt6: I{egedris P6l polgSrmester

I 3. Javaslat tjnkorm6nyzati ingatlan hasznosit6s6ra
Eloteriesa<i: Hegedris PdJ polg6rmester

14. Egyebek

A polgermesler megk6rdezte a k6pviselo-testiilet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.
A k6pvisel6-testtilet r6sz6r5l egy6b napirendi javaslat nem hangzolt el, 5 igen szavazattal elfogadta
azl.

A helyi vilaszt:isi bizottsrig elntik6nek tij6koztatisa a
tinkorminyzati vilasztisok eredm6ny616l

2020. januir 26. napjin tartott

Hegediis P6l polg6rmester felkdrte Kalocsai P6ten - a Helyi Vrilasztasi Bizottsiig eln6k6t, - hogy
tiij6koaassa a jelenldvriket a 2020. janu6r. napj6n megtartott id6ktizi polgrirmester v6lasztSs
eredmdny6rol.

Kalocsai Pdtcr IIVl] elniik
credlrcn],et.

(1. szrimt mell6klet szerint) ismeftette az idokozi polgermester v6laszt6s

A polgermester megkdszdnte a helyi v6laszt5si bizottsiig elndkdnek t6jdkoztatiiset

K6pvisel6-tcstiilet tagi6nak eskiit6telc, megbiz6lcv6l :itad6sa, eskiiokm6nv a16irisa

Ilegediis P6l pols6rmester bejelentette, hogy Maczk6 L|szl6 - 2019. okt6ber 13. napj6n az 5. helyen
megv6lasztott k6pviselo iinnep6lyes eskiitdtele kovetkezik. Felk6rte Kalocsai Pdtert a HVB elndk6t
az eskti sz6veg6nek el6mond5s6ra, a k6pvisel6t az eskti szdveg6nek elmond6s6ra, a megbiz6lev6l
dwetelere. az eskiiokmdnl al|iris ra.

A megvSlasztott k6pviselo eskiitdtele. valamint az eskiiokm6ny aliirisa (a jegyzokcinyv 2. szimlir
mell6klete szcrint) rnegtijrtint.

Polgirmester eskiit6tele, megbiz6lev6l 6tad{sa, eskiiokminy al6ir6sa

Kalocsai Pdter HVB elnok elmondta, hogy a polg5rmester megv6laszt6sit kdvetoen esktit tesz a
k6pvisel6-testiilet el6tt. Er6l okm6nyt ir al5. Felk6rte a polgarmestert, hogy az esktit tegye le, ezt
kdvetoen az esktiokmen)'l irja ala.

A megvSlasztott polg6rmester eskiitdtele, valaminl az eskiiokmeny alhirisa (a jegyzok6nyv 3. szimri

Nanirendi nontok tirsvalisa

l. Nanirend

2. Nanirend

3. Nanirend



A polgirmester tiszteletdijinak 6s ktilts6gt6rit6s6nek megillapit{sa

ediis Pril oolsimester fblkirte a Je gyzo Urat, hogy ismertesse a tiszleletdij megSllapftisinak
szabelyait.

Miirkus Siindor lggzb t Az Mtjtv. ala

Heg

pj6n a t6rsadalmi megbizatisri polg6rmester megbizat6s6nak
idotartamiira tiszteletdijra jogosult. Ennek megfelel6en Bokoron - ami 500 fib alatti a fo6llist
polgirmester illetm6nydnek az 50%o-a, azaz dsszegszerilen brutt6 149.600 Ft ra jogosult.

A tSrsadahni megbizat6sir polgermester havonta k<ilts6gtdritdsre jogosult, amely a tisaeletdijrlnak
I 5"/o- Aban meghat6rozott dsszeg
Ennek megfeleloen a polg6rmester kdlts6gtdritdse havi 22.400-Fl.

A tiszteleldij ds a koltsdgt6rit6s <isszegdt a k6pviseki-testtiletnek hatdrozattal kell elfogadnia

Hegediis P6l polg6rmester bejelentette szemdlyes 6rintetts6g6t

A K6pvisel6-testi.ilet a polg6rmester bejelentds6t k6vet6en - 4 igen szavazaltal - az alibbi hatirozatot
hozj.a:

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-lestiilet6nek
5/2020.(II. I 0.) szimri hatirozata
A polgtrmester szemr6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
tiszteletdij 6s ktilts6gt6rit6s megillapitisa sorin

a polgirmesteri

A k6pviselo-testtilet tudomSsul vette Hegediis Pril polgiirmester bejelent6sdt a

szem6lyes 6rintettsdgdvel kapcsolatban 6s irgy hat6rozott, hogy nem ziqa 6t ki a
polgarmesteri illetm6ny 6s kdlts6gt6rit6s meg6llapitiisSval kapcsolatos hatirczat
meghozatal6b6l.

A k6pviselo-testi.ilet 3 igen, I nem szzvazallal, I tart6zkod:ls mellett- az alir5bi hal rozzlot hozta

Bokor Kiizs6s Onkorminyzata K6pviselii-testiilet6nek
6/2020.(IL l 0.) szimri hatirozata
A polgirmester tiszteletdijinak 6s kiiltsegt6rit6s6nek megillapitris{r6l

A k6pviselo-testiilet Hegediis Piil polgarmester tiszteletdijet 2020. januir 26.-i
hat5llyal megbizatas5nak id6tartamira - havi brutt6 149.600 Ft-ban, ktiltsdgt6rit6sdt
pedig ilfetm6nye l5Yo-6ban, azaz havi brul16 22.400 Ft-ban hatLrozza meg.

A k6pvisel6{estiilet felhatalmazza a jegyz6t, hogy a dcint6snek megfelel6en a tov6bbi
sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatririd :drtelemszerti
Felelos: Mrirkus Srindor jegyzo

5. Napirend

4

Az alpolg{rmester megvilasztisa, eskiit6tele, eskiiokm6ny alairisa

mell6klete szerint) meg16rtdn1.

4. Nanircnd



Hegediis Pdl polgrirrrester 16.idkoidatta a k6pv isc lo-testii letet. hogy alpolg6rmcslernek Maczk6 L6szlci
k6pviselot javasolja. Megkdrdezte, hogy elfogadja-e a jelolist.

Maczko Lriszl6 k6pviselo eltbgadta a jeldl6st

A polgdrmester t6j6koztatta, hogy a jelolt az Mijtv. 46. S (2) bekezdds b) ponda alapj6n kdrheti zSrt

iil6s tartas6t. Megkdrdezte Maczk6 L6szl6 jel6ltet, hogy kdri e ziirt iil6s tartesat.

A titkos szavaz5s lebonyolit6siinak idej6rc a polgiirmester sztinetet rendelt el

A polgdnrester a titkos szavaz6s lebonlolitris6t kcivetoen megdllapftotta, hog1.ajelenl6r'o k6pviselok
szima 5 to. igy lovibbra is hat6rozatkepes a testiilet.

A polg6rmester felk6rte az iigyrendi bizotts6g elnok6t, hogy ismertesse a titkos szavaz5s eredm6ny6t-
Berta Roland az iigyrendi bizottsig elndke elmondta, hogy 5 k6pviselo-testiileti tag szavazott, a

testiilet tagiai 5 6rv6nyes szavazatot adtak le,melynek alapj6n Maczk6 L5szl6 5 igen szavazatot kapott.

A szavazds eredm6ny6rol kdsziilt jegyz6kijnyv ejegyz6konyv 4. szimri mell6klete

A k6pviselo-testiilet egyhangfrlag 5 igen szavazattal al6bbi hat6rozatot hozta:

Bokor Kdzs6g Onkorminyzata K6pviseki-tcstiilet6nek
7 12020.(ll.l0.\ szimf hat{rozata
Bokor ktizs69 alpolgirmeste16nek megvilasztisl16l

Bokor K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete Maczk6 Ldszl6 kdpviselot
tSrsadalmi megbizat6sban 2020. febru6r 10. napj6t6l Bokor telepiildsen
alpolg6rmeste116 megvAlasaona.

Felel6s: kdpviselo-testiilet
Hat6rido: irtelemszerii

Hesed[is P6l Dols6rmester felk6rte Maczk6 L6szl6 megv6lasztott alpolg6rmestelt, hogy rn int
alpolgarmester az eskiit tegye le, azt kdvetoen az eskiiokm6nlt irja ali4

A megv6lasztott alpolg6rmester eskiit6tele, valamint az eskiiokm6nyok akiir6sa (a jegyzokonyv 5.

szimrl mell6klete szerint) megtdrt6nt.

6. Napirend

Alpolgirmester tiszteletdijinak, kiilts6gt6rit6s6nek megillapitrisa

Heeed[is Piil polgfrmester tej6koaatta a k6pviselo-testtilet tagiait, hogy a t6rsadalmi megbizat6sri
alpolg6rmester havonta tiszteletdijra jogosult, melyet a k6pviselo-testtiletnek kell meg6llapitania igy,
hogy az nem haladhatja meg a t6rsadalmi megbizatiisri polg6rmester tiszteletdijSnak a 9002-6t. Ennek
megfeleloen a polgermester javaslata a tiszteletdij dsszegdre brun6 134.600 Ft.
A t5rsadalmi megbizatiisi alpolgdrmester havonta tisaeletdijrinak 15%-6ban meghatrirozott Osszegii

kdlts6gt6rit6sre jogosult. Ennek megfeleloen az alpolg6rmester kolts6gtdrites6re havi 20.200 Ft-ot
javasolt me96llapitani.
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Az alpolg6rmester jeliilt nem kdrte zart iil6s tartasiit.

A polg6rmester felk6rte az iigyrendi bizottseg elnok6t Berta Rolandot, hogy ismertesse a titkos
szavazis technikai lebonyolit6sit. A t6j6koztat6s sorSn Berta Roland elntjk elmondta, hogy a titkos
szavazisra a szomsz6dos helyis6gben kerlil sor.



A pofg6nnester szavazisra bocs6totta az alpo196rmester tiszeletdij6ra 6s k<ilts6gt6ritesdre vonatkozo
hat6rozati javaslat6t.

Maczk6 l-6szl6 alpol96rmester bejclentettc szem6lyes 6rintettsdgdt

A K6pviselo{estiilet az alpolgarmester bejclent6sdt k6vet6en egyhangrllag - 4 igen szavazallal az
al6bbi hat6rozalot hozla:

Bokor Ktizs6g Onkorm{n ta K6pvisel6-testiilet6nek
8/2020.(II.l0.) szimri hatf rozata
Az alpolg{rmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban - az alpolgirmesteri
tiszteletdij 6s ktilts6gt6rit6s megillapitrsa sorin

A kdpviselo-testiilet tudom6sul vette Maczk6 L6szl6 alpolg6rmester bejelent6s6t a
szem6fyes drintettsdg6vel kapcsolatban is rigy hat6rozott, hogy nem zArja ot ki az
alpolg6rmesteri tiszteletdij 6s kdltsdgt6rit6s meg6llapitas6val kapcsolatos hathrozat
meghozatal6bol.

Hatr{rido: 6rtelemszerii
Felelos: k6pviselo-testiilet

A kepviselo-testtilet egyhangtlag 5 igen szavazattal - az alihbi hatirozatot hona:

Bokor Kiizs6p 6nko rma ta K6nvisel6l-testiilet6nek
9 /2020(ll.l0.\ szfimf hatirozata
az alpolg6rmester tiszteletdijrlnak 6s ktilts6gt6rit6s6nek megillapitis616l

A kdpviselo-testtlet Maczk6 Lriszl6 alpolg6rmester tiszteletdijat 2020. februir l0-i
hat6llyal megbizatisinak id6tartam6ra havi brutt6 134.600 Ft-ban, kOlts6gt6rit6s6t
pedig tiszeletdija 150/o-6ban, azaz havi brutt6 20.200 Ft-ban hatirozza meg.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a legyziSt, hogy a ddnt6snek megfelel6en a tov6bbi
sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos M6rkus Siindorjegyzo

Napirend i ponton beliil

Maczk6 L6szl6 alpolg6rmester frisban nyilatkozott ( a jegyz6kcinyv 6. szdmri mell6klete ) a

k6pviselo-testiilet feld, hogy az alpolg6rmesteri tisaeletdij6nak egy rdsz6rol - brutt6 114.600 Ft-r6l -
valamint a kdltsdgtdritds teljes risszeg6r6l le kiv6n mondani, a tiszteletdij brutt6 risszegdt 20.000 Frh6
<isszegben k6ri megrillapitani.

A kdpviselo-testiilet egyhangtlag - 5 igen szavazattal - az al.ibbi hatarozalot hozra:

Bokor Ktizs6g Onkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 0/2020.([. I 0.) sz^mi h^t[roz^t^
az alpolgirmester m6dositott tiszteletdijinak megillapitris6r6l

A Kdpviselo-testiilet tudomSsul veszi Maczk6 Lhszl6 t6rsadalmi megbizatiisf
alpolg6rmester iriisbeli nyilatkozatat - melyben bruttd 111.600 Ft/h6 dsszegii
t iszteletd{j rdl, yalamint 20.200 Ft dsszeg kdltsdgttrltisr6l lemond -, tiszteletdijit
2020. februriLr 10. napjet6l brutt6 20.000 FVh6 dsszegben kdri megrillapitani.
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A kdpvisefo-testiilet felhatalmazza a jegyz6t. hogy a dtlnt6snck megfeleloen
munk6ltat6i int6zkeddseket tegye meg.

it

Ilatilirlii: ellc len szcr'[i

Fe lcliis M6rkus 56ndorjeglzo

Javaslat a Szcrvezeti 6s Miiktid6si Szabrilyzat fcliilvizsgilatira

Miirkus S6ndor ieRvzo titjdkozlatta a k6pvisel6-testiilet tagiait ( sz6beli eloterjesztds alapj6n ), hogy
az <inkorminyzat jelenleg hat6lyos SZMSZ-6t m6dosftani sziiks6ges ugyanis a 20.$ (2)-(3) bekezddsdt

hat6lyon kivtil kell helyezni, a (4) bekezdes6t pedig m6dositani sziiks6ges. Mivel a testiilet dsszet6tele

valtozott, a 2. szim(t fiiggel6k m6dosit6sa sziiks6gessd v6lt, illetve az iigyrendi bizotts6g taglai is

m6dosultak, melyet a 3. szimt fiiggeldk tartalmaz.

A polg6rmester k6rte, szav azzanak.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag 5 igen szavazattal - az al6bbi rendeletet alkotta

Bokor Kiizs6g Onkormrinyzata K6nvisel6-testiilet6nek
U2020 on rma ti rendclete1

Bokor Ktizs6g korm:inyzat, 6s Szervei Szervezcti 6s Miikiid6si Szabrilyzat{rtil
Sz6ki 4/20t5,(I1.26.) tinkorminyzati rendelet m6dosit{sI16l

A rendelet a jegyzok6nyv 7. szimrl mell6klcte

T{j6koztatis a k6pvisel6k egyes ktitelezetts6gei16l

M6rkus SSndor iesyzo t ljekoztatta az fjonnan esktit tett polgirmestert ds kepviselot
vagyonnyilatkozat teteli, 6s a kdztartozismentes ad6z6i adatb6zisba tdrt6no felv6tel k6relmez6se ir6ni
k6telezetts6grol, valamint az cjsszefdrhetetlens6gre 6s mdltatlans6gra vonatkoz6 jogszab6lyi
el6ir6sokr6l (8. szimri mell6klet ).

9. Napirend

tgyrendi Bizottsig elnitk6nek tij6koztatisa a kr6pvisel6k vagyonnyilatkozatival kapcsolatban

Berta Roland az Ugyrendi Bizotts6g elncike t|jekoz1afia a k6pviselo-testiilet tagiait, hogy januriLr 3 l -ig
minden k6pvisel6 illetve hozzitartoz6ik eleget tettek vagyonnyilatkozatt6teli kdtelezetts6giiknek,
valamint minden k6pviselo k6rte a koztartozasmentes adatb6zisba tOrtin6 felv6tel€t. Volt olyan
k6pviselo akit le lehetett ellen5rizni az adatbizisban 6s volt olyan aki az igazolitst mutatta be, amely
igazolta, hogy kdrte felv6tel6t.

A polgSrmester javasolta, fogadjiik el az iigyrendi bizotts6g elndk6nek t6j6koztat6j6t.

A kdpv iselo-testtilet tagjai egyetdflcttek a polgArm ester j avas lat6val.

A pofgirnrester k|rte szavazzanak

1

A kdpviselo-testtilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alibbi hatArozatot hora

7. Nanircnd

8. Napirend



Ilokor Kiizs6s 6nkorminvza ta K6nr isel(itcstiilet6nek
I I /2020.(II.10.) sz[mI hatirozata
Ugyrendi Bizottsig elntik6nek sz6beli tij6koztat6jival kapcsolatban

Bokor Kdzs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete, elfogadja az Ugyrendi Bizonsilg
elndk6nek Berta Rolandnak - tdrj6kozl atas6t,
i mely szerint Bokor Kdzseg Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletdnek tagiai

illewe hozziitartoz6ik ( h6zast6rs, 6lett5rs, gyermek ) 2020. janu6r 3 1. napj6ig eleget
tettek vagyonnyilatkozat -t6tel i,
! illetve eleget tettek a kdztartoz6smentes ad6z6i adatb6zisba tdrtdn6 felv6teli
kcitelezetts6giiknek

A k6pvisel6-testiilet, felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a fentiekrol trijdkoztassa a

N6gr6d Megyei KormSnyhivatal Tdrv6nyessdgi Feliigyeleti Osztllyht 6s a tovSbbi
sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Jal'aslat az tinkorminyzat 2020. 6vi kdlts6gyet6s6nek elfogadisrira

Hesediis P6l Dols6rmester
'konatla 

a k6pviselo-testiilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz tartoz6
elo-terjeszt6st a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ftanulm6nyozhatta ( 9. szimfi mell6klet )

M6rkus Siindor ieevz6 tij1koztalta a jelenldvoket a Krizds Onkorm6nyzati Hivatal ktjlts6geirol
Elmondta a normativa alul van tervezve. Az a cllja, hogy a kdz<is hivatal fenntart6si kdltsdg6t
csrikkenlse. A normativ6n feltili kdlts6gekiez az dnkorm6nyzatoknak lakoss6gardnyosan kell
hozzhjirulniuk.

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k dszrevdteleit, hozz6sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

Dr. Illis Mrirta Szilvia kdpviselo t<jbb helyen bir6lta a kOllsdgvet6st, nem l6tta a p6nziigyi fedezetdt a

tervezett kiad6soknak. Szerinte az dnkorm6nyzati vagyon egy rdsze a polg6rmester b6r6re ment el.

Ileeediis Pll polgirmester elmon dta, hogy egy Bokori lakos szeretn6 megvenni az dnkorminyzat
tulajdonrlban ldv6 - 6ltala miir kor5bban b6relt sz6nt6t, melyr6l hivatalos 6rt6kbecsl6s k6sziilt. Ennek
alapj5n 1,5 milli6 Fr6rt sz6nd6koznak ajdv6ben adris-v6teli szerz6d6st kdtni.

Mdrkus S6ndor jegvzo javasolta, minden kdpviselo kis6rje figyelemmel a megjelen6 p6ly6zatokat ds
jelezze, ha olyan kiirSs tal5l, amelyre az cinkormSnyzat tud p6lyrlzatot benytjtani.

Dr. lllds MSrta Szilvia k6pviselti szerint a normativa val6ban alul van tervezve. Ha fejleszt6st akarnak
a telepiildsem akkor adj6k el a ftildet, hogy meglegyen a sziiks6ges dnero.

Maczk6 Liszl6 aloolg5rmester szerint Bokorban a legnagyobb sziiks6g a falugondnoki szolg6latra
van.
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Hatririd6: 2020. februiir l.
Felel6s: Hegediis Pril polgiirmester

10. Napirend

A polgirmester k6rte a tovribbi 6szrev6teleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Tov6bbi 6szrev6tel, hozzAsz6lis nem hangzott el.

A polgiinnester ktrte, szav azzanak.



2 12020.(11.1 l.) 0nkornrrinl zati rendclcte
Boko r Ktizs6g Onkorminyzata 2020.6vi k0lts6gvet6s616l

A rendelet a jegyzokdnyv 9/a szimri mell6klete

Javaslat az iinko rm'lnyzrt 202O. 6vi m u n katerv6nek elfogadis{ ra

Heqediis Pil polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 eloterjesztdst ( 10. sz6mf
mell6klet ) meghiv6val egyi.itt mindenki megkapta AttanuhnAnyozhatta.
Az tjnkormenyzat hatilyos SZMSZ-e szerint a k6pviselo-testiilet kidolgozza 6ves munkaterv6t. arnely
Iartalmazza a feladat meghaterozesokat- bcszdmol6kat, ellen6rzdseket. A munkatervben a testtleti
iildsek v6rhat6 idopontjrit is fel kell tiintetni. A munkaterv tervezetdl a polgirmester irenyit6s6val a
jegyzo illitja tissze 6s a polg6rmester terjcszti a kdpviselo-testtilet el6 minden 6v febru6r l5-ig.

Hegedris Pdl polsiirurslglk6rte a kdpviselok 6szrevdleleit, hozzisz6lSsait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Eszrev6tel, hozzlsz6l6s nem hangzott el a kdpvisekik r6sz6r6l.

A kepviselo-testiilet egyhangrilag 5 igen szayazaltal az alSbbi hat5roz tot hona:

Bokor Ktizs6s On korminvzala K6ovisel6-testiilet6nek
l2l2020.(II.l 0.) sz6.ml[, hatirozata
Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilct6nek 2020. 6vi munkaterv6re

l. Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete 2020. 6vre sz6l6 munkaterv6t a
melleklet szerinti tartalommal 6llapitja meg. A testiilet felk6ri az 6rintett napirendek
eloterjeszt6it, illetve a t6mek elok6szit6s6vel megbizott felelostiket, hogy a testiilet ez
6vre sz6l6 munkaprogramja sikeres megval6sitiisa 6rdek6ben az tildstervben
foglaltakat tekints6k magukra n6zve kdtelezonek.

Hatirid6: az ekiterjeszt6sek 1egyz6 rdszdre tdrt6no lead6s6ra: a tevezett iil6s napj6t6l
visszasz6molt 10. napig.
Felelos: napirendek eloterjeszt6i, illetve a t6miik el6k6szitds6vel megbizottak

2.A k6pviselotestiilet felk6ri a polg6rmestert 6s a jegyz6t, hogy az iil6sterv
hatiilyosulisit kis6rj6k figyelemmel, sztks6g szerint tegyenek javaslatot annak
m6dosit6s6ra, tov6bbS az el<ire nem tervezhet6, ddnt6st ig6nyl6 javaslatokat terjesszdk
a testiilet eld.

Hatarido: drtelemszeni
Felel6s: Hegediis P6l polg6rmester

M6rkus SAndorjegyz<i

3.A testiilet felk6ri az jegyzot, hogy az munkatervet az eloterjeszt6s6rt felelosok,
toviibbii a t6ma elok6szit6s6vel megbizottak r6szdre ktildje meg.

Hatdrido: 6rtelemszerii

9

Felelos: Muirkus Siindor-jegyzii

A kepviselo-testiilct - 4 igen 6s I nem szavazallal az aLibbi rendeletct alkotta:

Boko r Ktizs6g Onkormdnyzata K6rrvise l6-testiilet6ne k

11. Narrirend



Falugondnoki g6pjirmii beszerz6s6vel kapcsolatos feladatok, a r6gi aut6ra be6rkezett ajinlatok
bont:isa, elbirilisa

I Ieged iis P:il Doleinnester titjdkoztatla a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy a falugyiil6sen volt olyan
kdr6s, helyben szokSsos m6don keriilj<in meghirdetdsre, hogy az dnkormdnyzat 6rt6kesiteni
sz6nddkozik a falugondnoki aut6l hetha esetleg valaki helyi lakos megvenn6. Ez megt0rtdnt, azonban

nem drkezett be senkit6l ilyen sz6nd6k.
Az ajenlatokkal kapcsolatban nem kell d6ntenie a kdpvisel6-testiiletnek.

Javaslat tinkorminyzati ingatlan hasznositis:ira

Hcgedris P6l nols6rmester t6j6koztatta a k6pvisel6testtilet, hogy megkerestek 6t azzal a sz6nddkkal,
hogy a venddghiz melletti teriiletet b6relni szeretn6k az 6nkorm6nyzatt6l. Hrirom-n6gy fahrizat
szeretn6nek felhrizni, 6pitendnek j6tsz6teret is. KonferenciSkat szind6koznak tartani remdli, hogy
ez5ltal megemelkedik a vend6gh5z b6rleti dijbevdtele, 6s a kultlirhezat is bdrbe lehetne adni. A
polg6rmester megk6rdeae a testiiletet, hogy eladjik a tertiletet. vagy b6rbe adjrik? A b6rleti dijra
I Oezer Ftlh6 cjsszeget ajenlottak 20-25 €ves b6rleti szerztidds mellett.

Miirkus Siindor iegyzo javasolta, hogy hizank6nt fizess6k meg a b6rleti dij dsszegdt

Dr. Illes M6rta Szilvia kdpviselo szerint ut6na kell ndzni , hogy orszigos viszonylatban mennyi a

bdrleti dij ilyen nagysSgfr teriiletre. Kev6s az inform6ci6, orsz6gos adatokat kell megn|zni, ezzel
valakit meg kell bizni.

Heqediis P6l polgirmester kdrte, hogy ne rugaszkodjanak el a val6srigl6l, mert akkor miisik telepiil6sen
keresnek megfelelo helyet.

Maczk6 Lriszl6 alpolg5rmester k6rte, hog-v mondj6k el pontosan mit is szeretn6nek, 6s a testiilet
eld6nti, hogy egyriltalSn bele illik-e a telepiil6skdpbe vagy nem.

Hegediis P5l polgSrmester elad6sr6l sz6 sincs, teh6t nem adj6k el a teriiletet. Csak b6rleti szerz6d6st
k6t az Onkorm6nyzat. A testiilet szerint kev6s a havi l0ezer Ft b6rleti dij.

Egydb 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

A polg6rmester k6rte szav azzanak.

A k6pvisel6-testiilet egyhangtlag - 5 igen szavazatlal - az aldbbi hatilrozatot hozta

Bokor Ktizs6g Onkorm6nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
13/2020.(II.10.) szitmi hzt6rozatz
az tinkorminyzati ingatlan hasznositisfval kapcsolatban

Bokor K0zs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete figy hat6rozott, hogy kello
inform6ci6k hi6ny6ban nem d<int a venddgh6z melletti ingatlan hasznosit6s6r6l.
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12. Nanirend

13. Narrirend

Dr. lllds MSrta Szilvia k6pvisel6 szerint nevets6gesen kevds a havi l0 ezer Ft-os 6sszeg.

Heqediis P6l polg6rmester elmondta, hogy a bdrkik vriLllalnrik a teri.ilet ffinyir6siit, karbantart6s6t is.



A kepviselri-testiilet kezdem6nl,ezi- a kdrelmczo bovcbb tdjdkozlat6sdt elkcpzel6seirol
annak 6rdekdben, hogy a testiilet feleloss6gteljesen tudjon ddnteni.

A k6pv iselri-testii let felhatalmazza a polg6rmestcrt. hogy az erintettet tij6koztassa a

k6pviselo+estiilet ddntds6r6l ds a tovAbbi sziiksdges intdzkeddseket tegye meg.

Hatrirido: 6rtelemszerii
Fclelos: I Iegediis P6l polgrimester

14. Napirend

Egyebek - Vend69hriz b6rleti dij:inak elcnged6se a j6t6konysdgi bilon r6sztvev6k r6sz6re

Zaqyi- Ndmeth Judit helyi lakos kdrt sz6t --e napirendi ponttal kapcsolatban.

Elmondta. hogy 2020. febru6r 22.-en a Bokori Polgdror ds Onkdntes Ttizolt6 Egl esiilet jotckonys6gi
farsangi biilt szervez, amelyen olyan tiimogat6k is rdszt vesznek, akik ig6nybe szeretndk 6jszak6ra
venni a vend6gh izat- Az volt a kdr6se, hogy mivel tdmogatjdk az Egyestiletet az <inkorm6nyzat
ingyen biztositsa szbmukra az fjszakai sziillSshelyet.

A polg6rmester kdrte a kdpviselok dszreviteleit, hozz6sz6l6sait a napircndi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok egyhangrilag t6mogattSk a kdr6st

A polg6rmester kerle, szav azzanak.

A k6pviselo-testtilet egyhangilag - 5 igen szavazattal - az alAbbi halerozatot hola

Bokor Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nck
l412020.(II. I 0.) szimri hat{rozata
Vend6ghriz b6rleti dijinak elenged6s6vel kapcsolatban

Bokor Kdzs6g OnkorrnSnyzata Kdpvisel6-testiilete igy haterozott, hogy Bokori
PolgSr6r 6s Onk6ntes Tiizolt6 Egyesiilet 6ltal a 2020. febrir 22. napjdn megrendez6sre
keriil6 j6t6konys6gi farsangi b6lon rdszt vev6 - nem helyi lakosok - temogat6k
rdsz6re a Bokori venddghiizban az .6jszakai sz6ll6st t6ritdsmentesen biztosilja.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert a tov6bbi sziiks6ges intdzked6sek
m egt6te Id re.

Hatirid6: 2020. fehrutu 22

Felelos: I'legediis P6l polgdrmester

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rdds, 6szrevdtel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkdszdnte a
r6szv6telt, 6s az tilest bez6rta.

"fr;il
'os OI*oil

ilrll{i,*0
HegediisTril \
polg6rmester

+"
z
i
r

o!
Miirkus S6ndor

*21 *

Jegyzo
2

--I
I

*



Bokor Ktizs6g Onkormdnlzata polg:irmester6t6l
3066 Bokor, Szabadsiig Lit 14.

telefon: 3213 82-05 6.. fax 32/382-026
e-mai I : csivan.koriegyzoses ail.com

Magyarorsziig helyi dnkormrinyzatair6l sz6l6 2011. ivi cLXXxtx. t6ru6ny 43. $ (2) bekezddsdben
foglaltak alapjdn Bokor Kcizsdg onko,miinyzata K6pviselo-testiiletinek alakul6 iil6sdt

cisszehivom

Az iilds helve: Vend6ghiiz tanrlcskoz6 terme ( 3066 Bokor. Szabads6g utca 2.)

Na irendi avaslat

l. A Helyi Vdlaszt5si Bizottsag elndk6nek t6j6kozrat6ja a 2020. jam6r 26. napj5n tartott
tinkorm6nyzati v6lasa6sok eredm6ny616l

Eloteriesa6: Kalocsai P6ter HVB elndke

2. K6pviselo-testiilet tagiiinak esktit6tele, megbiz6levdl 6tad6sa, eskiiokmiiny al5ir6sa
ElSterjesa6: Kalocsai P6ter HVB eln<ike

3. Polgiirmester esktitdtele, megbiz6levdl 6tad5sa, eskiiokm6ny al6irSsa
El6te eszt6: Kalocsai P6ter IIVB elndke

4. Polg6,rmester tiszteletdijAnak, kiiltsdgt6rit6s6nek meg6llapit6sa
El6terieszt6: M6rkus Siindor Jegyzo

5. Az alpolg6rmester megv6laszhisa, eskiitdtele, eskiiokmSny al5irisa
El6terjeszt6: Hegediis P5l polgirmester

6. Alpolgiimester tiszteletdijinak, k<ilts6gt6rit6s6nek, megrillapitesa
Eltiteriesztcl: Hegediis P5l polgirmester

7. Javaslat a Szervezeti 6s M[kdd6si Szabrilyzat felti lv izsgalatfira
Eloterjeszto: MSrkus Sindor jegyz6

8. TAj6koztat6s a k6pvisel6k egyes kdtelezettsdgeir6l
El6tericsa,or Mdrkus S6ndor jegyzri

9. Ugyrendi Bizotts6g eln6k6nek tij6koztat5sa a k6pviselok vagyonnyilatkozatdval kapcsolatban
El6terieszt6: Berta Roland Ugyrendi Bizottsig elndke

10. Javaslat az dnkorminyzat 2020. 6vi kdltsdgvet6s6nek elfogadSs6ra
El6terjeszt6: Hegedtis P6l polgermester

I 1. Javaslat az tinkorm6nyzat 2020. 6vi i.il6sterv6nek elfogad5s6ra

El{tefie54S: Hegediis Pril polgirmester

i2. Falugondnoki g6pjrirmri beszerz6s6vel kapcsolatos feladatok, a r6gi aut6ra be6rkezett aj6nlatok
bontisa. elbfril6sa
Eloterieszt6: Hegedris P6l polgirmester

2020. februdr 10. napiin (h6tf6n) 13.00 6rira



Bokor Kiizsdg Onkormenyzata Po196rmester6t6l
3066 Bokor, Szabadsd_s 0t 14.

telelbn: 32l382-056: Iax: 32l382-026
e-mail : csivan.koriegyzqseg@geqiLqoln

1 3. Javaslat 6nkorminy zati ingatlan hasznositds5ra
Eloteriesa6: Hegediis Pdl polgiinnester

14. Egyebek

Megjelendsere. aktiv kdzrem0kdd6sere felt6tlen szimitok.

Bokor. 2020. februiir 3.
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Bokor K<izs6g Onkormdnyzata K6pviseki-testiiletdnek
2020. febru6r 10. napjin megtartotl alakul6 tilds6re

Hegediis Pdl polgdnresler

Berta Roland kdpviselci

Dr. Ill6s Marta Szilvia kdpviselti

Kds6s lren k6pvisel6

Maczk6 L6szl6 k6pviselo

Kalocsai P6ter IIVB elntike

Mirkus S6ndor iegyzo
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L sz6m[r nrel]ck let

Bokor Hclvi V:ilaszt:isi llizottsig
Elntike

TAJf,KoZTATo

A2020. ianufr 26. napjfn megtartott
id6kiizi polg:irmester vilasztisinak eredm6ny6r6l

K6sziilt: Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata k6pviselo-testiilet6nek 2020. febrttir 10. napjSn megtartott
alaku16 ti16s6re.

Az eloterjesaest k6szitetle: Kalocsai P6ter a Bokori Helyi V6lasa6si Bizotts6g elnoke



l. szdm[r mcl]ck lct

Tisztelt Kepviselo{estiilet.'l'iszlelt jelcnlivok!

Til vagyunk a2020. januhr 26-i idokozi polg6rmester vSlaszt6son, a Helyi V6laszt6si Bizotts6g m6r -
a v6lasztest kdvelo napon - k<izzercfie a v|lasnls eredmdny6t.
Ugyan a v6laszt6si eljirSsi jogszabdlyok nem ktjteleznek vilaszt6si bizottsag elnrikek6nt arra, hogy a

v6lasztds folyamatdr6l tijdkoztassam a kdpviselo-testiiletet. azonban a kialakult gvakorlat szerint
telepiil6siinkiin mindez az alakul6 tl6sen megtdrtdnik.

ldiiktizi pol96 rmcster v6 lasztis
2020. januhr 26.

Bokor

Bokor 2020. ianuir 26 -i id6kiizi nolqrirmestervilasztfs erednrcnrt:

A n6vjegyz6kben ldvo v6laszt6polg6rok sz6ma: 100
Szavaz6k6nt megjelent v6laszt6polg6rok szirna: 75

Um6ban ldvo, bdlyegz6lenyomat n6lkiili szavaz6lapok sz5ma: 0
Um5ban 16v6, leb5lyegzell szavaz6lapok sz6ma: 74
Erv6nytelen, lebdlyegzetl szavaz6lapok szSma: 0
Erv6nyes szavaz6lapok szima'. 74

A ieltilt neve:
Dr. Ill6s M{rta Szilvia fiiggetlen -
Hegediis P{l fiiggetlen -

A vilasztis eredm6nyes volt.

A polg5rmester Hegediis Pil fiiggetlen jeltilt.

Az tinkorminvzat tisszet6tele:

kapott 6rv6nyes szav azatok szhma:. 32
kapott 6rv6nyes szavazatok szima: 12

Hegediis Pil
Berta Roland
Dr. Ill6s Mirta Szilvia
K6s6s lr6n
Maczk6 L:isz16

polgirmester
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6

Osszessig6ben elmondhat6, hogy a polgiirmesterv6laszt6s rendben, a jogszabrilyok marad6ktalan
betartisival 6s betartatris6val zajlott le. Valamennyi bizotts6g tag felel6ss6gteljes munk6jiir6l,
meggyoz6 szakmai teljesitm6ny6r6l adott ism6t szemot.

Bokor. 2020. febru6r l0
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En, Maczkri L:lszki becsiiletemre is lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorsz6ghoz 6s

annak Alaplcirvlny€hez hri lcszek; jogszabiilyait megtartom 6s m6sokkal is megtartatom,
k6pvisel6i 'tiszts6gemb6l ered5 feladataimat Bokor Gjl<lddsdnek el6mozdit6sa 6rdek6ben
lelkiismeretesen teljesitem, tisasdgemct a magyar nemzet jav6ra gyakorlom.

Isten engem ugy seg6tjen

Bokor, 2020. febru6r 10.

/LJ
Maczk6 LAszl6

k6pvisel6
Kalocsai P6ter
HVB elntike
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En. Hegediis Pil becstiletemre 6s lelki i smeretemre fogadom, hogy Magyarorszlghoz ds

annak Alaptdrv6nydhez hti leszek; jogszabrilyait megtartom 6s m6soktal is megtartatom,
polgrirmesteri tiszts6gembol eredS feladataimat Bokor fejl6d6s6nek el6mozdit6sa 6rdekdben
lelkiismeretesen teljesitem, tiszts6gemet a magyar nemzet javrira gyakorlom.

Isten engem rigy segdljen

Bokor- 2020. lebrurir I 0.

Heg
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4. szrimLi mclldklet

Jegl'z6kiin1r'

[gg!![Bokor Krizsdg Onkorrn6nl zata Kipviselo-testiiletdnek 2020. februrir 10. napjrin a Bokori
venddghiizban megtartofl alakul6 iiles keretdben, titkos szavazissal tdrtdno,. alpolg6miester v6lasztis
" alkalmlb6l.

.lelcn vann:rk: Berta Roland Ugyrendibizottsdg eln6ke
Dr. Ill6s MSrta Szilvia U-gyrendibizotts6g tagja
KAs6s lr6n UgyrendibizottsSg tagia

A Ugl,rendi bizons6g - a vonatkoz5 jogszabrily betartds5val - az elso szavaz6 jclenl6t6ben -
hitelesitelte az urndt- lebonyolilotta a szavaz6st.

A bizottsrig az um6t felbontolla, a szavaz6lapokat megszemolta. majd megrillapitotta a szavazds
credm6ny6t. amely a kOvetkez6:

F Szavaz6k sz6ma: 5

) Az urniban ldvci szavaz6lapok sz6tna: 5

F Ervenytelen szavaz6lap: 0

} Ervdnyes szavaz6lapok szima: 5

Maczk6 l-6szl6 alpolg6rmester jeliilt 5 db 6rvdnyes szavazatot kapott

Megviilasztott alpolg6rmester: Maczk6 L6sz16

A Ugyrendi bizottseg visszavonult a testiileti iilds term6be, ahol ismertette az alpolgSrmester viilasaiis
eredmdny6t.

Kmf.

t,48
Berta Roland

Ugyrendi Bizotts6g elntike
r. Illds Szilvia

Ugyrendi Bizottsiig tagja

Kdsds Ir6n
Ugyrendi Bizotts5g tagia

Meg6lfapitotta, hogy a polg6rmester rir 6s valamennyi k6pviselo szavazoll.
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ESKUOKMANY

En. Maczkri L6szki becstiletemre ds lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszighoz es

annak Alapldrv 6ny 6hez hii leszek; jogszab6lyait megtartom ds m6sokkal is megtartatom,
alpolgdrmesteri tiszts6gemb6l ered6 feladataimat Bokor fejl6d6s6nek el6mozditiisa
6rdekdben lelkiismeretesen teljesitem, tisztsdgemet a magyar nemzet javrira gyakorlom.

lsten cngem rhgy seg6ljen.

Bokor. 2020. februrir 10.

Maczk6 L6szl6
alpolg6rmester

He P6l
polgiirmester
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NYILATKOZAT

Alulirott Maczk6 Lriszl6 - Bokor, B6ke rit 5. sz6m alatti lakos Bokor telepiil6s
alpolgiirmestere nyilatkozom, hogy a 2020. iebrurir 10. napj rit6l meg6llapitott 134.600,- Ft
dsszegii tiszteletdijam egy r6szdr6l 114.600,- Ft-r6l lemondok, 20.000,- Ft-ot kdrek
megdllapitani, tovribb6 a megrillapitott 20.200 Ft 6sszegii k6lts6gt6ril6srril is lemondok.

K6rem a fentiek szives tudom6sul v6tel6t.

Bokor. 2020.februiir I 0

)

Maczko LAszl6
alpolg6rmester
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Bokor Kiizstg 6nko ta K6Dvisel(itesliiletdnek
I/2020.OLf f .) dnkorm{nvzati rendeletc

Bokor Kiizs6g Onkorminvzata 6s Szen ei Szcn,czcti 6s Miiktid6si Szabilyzat616l szrlki
,l/2015.(I1.26.) iinkorminyzati rendelete m6dositisi16l

Bokor Kcizsdg C)nkorm6n1'zat:inak K6pvisclo-testtilete az Alaptdrvdnl 32. cikk (2) bckezddsdben
meghaliirozott eredetijogalkot6i hat6skcir6ben, az Alaptdrv6ny 32. cikk ( I ) hekezd6s d) pontjiiban 6s a
Mag,u-arorsz6g helyi iinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. ivi CLXXXIX. tdrviny 53.8 (1) bekczd6s6bcn
fbglalt feladatkcirdben elj6n a az alibbi rendeletet alkotja:

t.\

A rendelet 20.S (2)-(3) bekezd6se hat6lyiit veszti, 6s az eredeti (2)-(4) bekezd6s szimozisa (2)
sz6moz6sra v6ltozik.

,, (2) A jegyz6t az aljegyzo helyettesiti, az aljegyzot - ideiglenes akadiilyodatisa eset6n - a Kozijs
Hivatal 6ltala megbizott dolgoz6ja helyettesiti. "

2.$

Ez a rendelet kihirdet6s6t k6vet6 napon l6p hat6lyba, 6s hatrilybal6p6s6t kdveto napon
hatrily6t veszti.

Bokor. 2020. februrir 10.
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lvlagyarorszdg helyi onkormdnyzalirol szolo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny 32. $ (1) bekezdese tigy
fogalmaz, llogy az onkormdnyzati k6pviselci a teleptil6s (ftivdrosi keriilet, megye) eg6sz66rt v6llalt
felel6ss6ggel k6pviseli a vdlaszt6rnak az erdekeit. Az onkormdnyzati k6pviselcik jogai 6s
k6teless6gei azonosak, melyeket az Mtitv. 32. S (2) - (3) bekezd6sei tartalmaznak: ,,(2) Az
6n kormdnyzati kepvi selS:
a) a kdpvisel6lest let l6s6n - a szeruezeti 6s miikoddsi szabdlyzatban meghatArozott modon -
kezdem6nyezheti rendelet megalkotttsitt vagy habrozat meghozatal6t;
b) a kdpviselS-test let iil6s6n a poqermesteft6l (alpolgitrmestert6l), a jegyz6t6l, a bizottsAg
eln6k6tdl onkormAnyzati i.igyekben felvil,gosiast kerhet, amelyre az l6sen - vagy legk6s6l:b
harminc napon bel1l irAsban - 4rdemi v1laszt kell adni;
c) k6rdsere az iresban is benyijtott hozz(tszol4sdt a jegyzdkbnyvhoz kell mell6kelni, vagy
kerds4re a v6lemQnyet rdgziteni kell a jegyz6k6nyvben;
d) tan1cskdzAsi joggal r6szt vehet a kdpviseli-test let bdrmely bizoftsdgdnak nyilvdnos vagy zert

l6sen. Javasolhatja a bizottsdg elnokdnek a bizoftseg feladatk6rdbe brtozo Agy megt6rgyal6s6t,
amelyet a bizottsAg legkdzelebbi l6se el6 kell terjeszteni 6s tArgyalitsdra az 1nkormdnyzati
kepvisel6t meg kell hivni. Kezdem€nyezheti, hogy a k6pviselS-test let vizsg6lja fel l
bizottsdg1nak, a polgArmesternek, a rdszonkorm4nyzat test let6nek, a jegyzdnek - a k6pvisel6-
testiilet 6lbl etuhezott - iinkormenyzati lgyben hozott ddntds6t;
e) megbizds alapjdn k6pviselheti a k6pviselS-testitletet;
f) a polg(trmesteftSl igbnyelheti a kdpviselSi munkejehoz szrjks6ges 6j6kozhtest. Kbzerdekfr
gyben kezdem6nyezheti a polgdrmester intdzkedeseL amelyre annak harminc napon bel l

€rdemi v1laszt kell adni;
g) a test leti munkdban val6 reszvetelhez sz ks6ges iddtartam alatt a munkahely€n felment6st
6lvez a munkav6gz6s al6l. Az emiatt kiesett jdvedelmdt a k6pviselS-testi.ilet teriti meg, melynek
alapjitn az 6nkorm4nyzati k6pvisel6 t6rsadalombiztosit1si elhtAsra is jogosult. A kepvisel6-testiilet
6ta I 6n yt i s m egitll a pith at;
h) a kepviselSlesfrilet 6s a kdpvisel6lest let bizoftsegenak l6sen a magyar jelnyelvet vagy az
1ltala vAlasztott specie s kommunikAci6s rendszert hasznitlhatja. A magyar jelnyelv, valamint a
vAlasztoft specrii/ls kommunikdcios rendszer haszndlatdnak valamennyi k6lts6get az
o n ko rm 6 ny z at b i zto s itj a ;
i) kdteles a test leti l6seken megjelenni, a k6pviselS-test let munkdjdban 6s
dbntdshozatali eljiiriisiiban r6szt venni ;j) eskiltdteldt ki5vetSen hiirom h6napon beliil kdteles r6szt venni a kormdnyhivatal dltal
szervezetl k6pz6sen;
k) kateles kapcsolatot tartani a vdlaszt6polgdrokkal, akiknek 6vente legaldbb egy
alkalommal t:ij6koztatdst nyijt k6pvisel6i tevdkenysdgdrSl.
(3) Az ,1nkormdnyzati k6pviselS e mindsdg6re saj4t szakmai vagy Azbti gyeben nem
hivatkozhat."
A fenti 32. $ (2) bekezd6s i), j) 6s k) pontlai nevesitik a a k6pviselS kotelezettsegeit.

A fenti kotelezetts6gek elmulaszlAs'hoz a jogalkot6 nem f(z kozvetlen jogkovetkezm6nyeket, az
M6tv. 33. S-6ban a k6pvisel6-testtilet sz6mdra adja meg a lehet6s6get, hogy az SZMSZ-ben
szabilyozza a tiszteletdij, kolts6gt6rit6s csokkent6s6nek, megvon6sdnak szabdlyait:
,Az e tbrvdnyben meghatdrozoft kotelezetts6geit megszeg6 6nkormdnyzati kEpviselS megdllapitoft
tiszteletdij1t, termeszetbeni juttatds1t a k6pvisel6-testttlet - a szervezeti es mfrk6desi
szabltlyzatltban meghatdrozottak alapjen - bgfeljebb tizenk6t havi id6tartamra csokkentheti,
megvonhatja. lsm6telt kdtelezettsdgszeg6s esel6n a csbkkentds vagy a megvonds (tjra
megdllapithat6."

T6j6koztato
a helyi 6nkorm Snyzali kepvisel<ik legfontosabb k<irte lezetts69eir<il -

vagyonnyilatkozat, m6ltatlansag, kijztartoz6smentes ad6z6i adatb5zisba
bejelentkez6s



Tov6bbi k6telezetts6gek:

Mcitv. 28. $ (2) bekezd6s mint kotelezetts6get irja eki, hogy ,, Az onkormenyzati kdpviseld a
kdpvisel6lestdlet alakul6 l6sen, id6kozi vAlasztAs eseten a megvAlasztAsdt kijvetd lesen a
k1pvisel1-tesfilet elStt az 1. mell6klet szerinti szoveggel esk t tesz 6s err6l okmanyt ir a16."

Mcitv. 49. S (1)-(2) bekezd6se: ,,A kepviseld-testAlet donteshozatal1b6l kizArhat6 az, akit vagy
akinek a kbzeli hozzebftozoj1t az gy szem1lyesen erinti. Az 6nkormdnyzati kdpviselS kdteles
bejelenteni a szem6lyes 6rintettsdget. A kizA16sr6l az erintett onkormdnyzati k6pvisel6
kezdem6nyezesdre vagy bdrmely dnkormAnyzati kepviselS javaslatbra a kdpviseld-test1let ddnt. A
kiz6ft onkorm(tnyzati k6pviselSt a hatdrozatk6pess6g szempontjAbol jelenlev6nek kell tekinteni.
(2) A kepvisel1lest let szeruezeti 6s m1kod6si szabelyzateban meghabrozza a szem6lyes
erintettsegre vonatkozo bejelentbsi kotelezefts6g elmulaszbsenak jogkovetkezm'nyeit." Aiz
SZMSZ-ek feliilvizsgillata soren tapasztaltuk, hogy a k6pvisel6test letek jellemz6en e
kotelezettseg elmulaszt6s6hoz sem f[iznek jogkovetkezm6nyt, ennek szabalyozasara nem t6rnek
ki.

MELTATLANSAG

Az M<itv.38. S (1) bekezd6s6nek m6ltatlans6gra vonatkoz6 szab6lyozasa:
,,lrrl6ltatlansdg miatt a kdpvisel6-testirlet haterozatevd megszlnteti annak az dnkormAnyzati
kd pv i selS n ek a meg bizatd sdt,
a) - (hat1lyon kiv l helyezett pont)
b). akit szdnddkos bfincselekm4ny mialt joger6sen szabads1gvesztdsre iteltek;
c) - (hat1lyon kiv lhelyezett pont)
d) akinek az Allammal, 6nkormbnyzattal szemben - a lehets6ges jogorvoslati eljttrdsok kimerit6set
kdvet6en - k1ztaftoz^sa 6ll fenn, 6s azt az errdl sz6l6 qnesites k6zhezv6tel6tdl szdmitott hatvan
napon beliil - reszletfizetds vagy fizetdsi halasztds eset6n az ezt enged6lyez6 hatarozat
rendelkez6seinek megfelelSen - nem rendezi;
e) akinek a gazdasegi Etrsas(tgokr6l sz6lo t6ru6ny rendelkez6sei alapjen a felszAmol1s soren ki
nem el6gitett kdvetel€sekdrt a bir6seg joger6sen mege apitofta a feleldssdg6t 6s a bir6s6gi
hat1rozat szerinti helytdll6si kotelezetts6gdt nem teljesitefte ;
f) aki a vele szemben meginditott birosAgi eljArAst bzer6 joger6s bir6sitgi ddntds vegrehajbset
akaddlyozza, vagy azt neki felr6hat6 m6don elmulasztja;
g) aki a 36. $-ban szabelyozott 1sszeferhetetlensegi okot nem hozza a k€pvisel6-testulet
tudomesera."

A tovdbbiakban a kdztartozassal tisszefiigg5 m6ltatlansiigi elj6r6sra t6rilnk ki:
Mritv. 38. $ (2) bekezd6s a k6pvisel6 k6telezetts6gek6nl hatirozza meg, hogy koteles az
Motv. 38. $ (1) bekezdes a)-g) pontj5ban foglaltakr6l, a joger6s it6let kezhezv6tel6t5l vagy az (1)
bekezdes d) es e) pontjaban - igy tobbek kozott az 6llammal, onkormenfzattal szemben fenn6ll6
koztartoz6sr6l - foglaltak bealltat6l szamitott hdrom napon beltil t6jekoztatni a k6pvisel6-testtletet
6s a korm6nyhivatalt. Tapasztalatunk, hogy a polg6rmesterek, alpolgarmesterek, k6pvisel6k,
ktlscis bizottsdgi tagok (a tov6bbiakban: k6pviselS) e kotelezettsegtiknek tobb onkorm6nyzatndl
marad6ktalanul nem tesznek eleget. Az lvlotv. kotelezetts6gk6nt 'fogalmazza meg, amennyiben a
torl6s oka kdztarloz6s fenn6llSsa a k6pviselS koteles koztartoz6s6t rendezni, koteles ismetelten a
koztartoz6smentes adatb6zisba bejelentkezni 6s az err5l sz6l6 igazolSsokat az SZMSZ-ben
meghat6rozott bizotts6gnak benyijtani. Amennyiben a k6pviselt! ennek nem tesz eleget, a
bizottsdgnak az Motv.37. S (2)-(7) bekezd6sei alapj6n le kell folytatni a m6ltatlans6gi eljdr6st.
(Megjegyzes: m6ltatlanseg eset6n a kepviselcinek az osszef6rhetetlens6g eset6re biztositott 30
napon belLlli osszef6rhetetlens6g i ok megsztintet6s6hez hasonl6 lehet6s6ge. ) Amennyiben a
m6ltatlansagi ok bekovetkezeft (pl.: a joger5sen meg6llapitott koztartozast a felsz6lit6st6l, e116l

sz6l6 6rteslt6s k6zhezv6tel6tSl szemitott 60 napon belul nem fizeti meg), tigy a m6ltatlansSgi ok
be6llt 6s az eljArAsl meg kell inditani, a m6ltatlansdgot ki kell mondani, 6s a k6pvisel5



megbizatdsat meg kell sziintetni. Azonban az Onkormanyzati Hirlevel 201516. szAmAban kialakitott
ellespont szerinl ahhoz, hogy a k6pvisel<ivel szemben a m6ltatlansagi elj6r6s a koztartozes miatt
indithato legyen az Motv. 38. $ (1) bekezdes d) pontj6ban frt feltetelek mindegyikenek teljestilnie
kell ( a tartozds joger6s, a felszolit6s megtort6nt, halaszt6si, r6szletfizet6sr haterid6 nem jart le, 60
nap a fizet6sre felsz6litdst6l nem telt el). Fontos tov6bb5, hogy a felteteleknek a m6ltatlansdg16l
sz6l6 dontes id6pontjeban is fenn kell ellnia (vagyis a koztartoziisnak).
Az Mdtv. 37. S (3) bekezd6se alapj{n az SZIMSZ-ben meghaterozott m6ltatlans6gi eljer6ssal
kapcsolatos feladatokat elliito bizottsdgnak haladektalanul tovdbbitani kell kivizsg6lSsra a NAV
koztartoz6smentes adatb6zisb6l tort6nci torles16l sz6l6 6rtesitest. A bizottsag kivizsgdlja a
meltatlansagi ok fennelleset es javaslatot tesz a meltatlansegi ok fenndllesSnak hiSnya eset6n a
megsztintet6sre, vagy fenn6llds eset6n a m6ltatlansag kimond5s6ra. Tapasztalatunk, hogy a NAV
6rtesft6se alapj6n a meltatlansegi ok kivizsg6lSsa nem minden esetben az fenti el]ardsrend szerint
tort6nik.

K6ZTARToZASMENTES ADozoI ADATBAZSBA BEJELENTKEZES

Mcitv. 38. g (4) bekezd6se: ,,Az 6nkormdnyzati k6pvisel6 megvdlasztbsdt6l szitmitott harminc
napon beliil k6teles k6relmezni felv6tel6t az ad6zds rendjdr6l sz6l6 tiSrudnyben
meghatdrozott k6ztartozdsmentes ad6z6i adatbezisba (a tovdbbiakban: adatbdzis). Az
onkorm4nyzati kbpviseltS az adatbltzisba tdrt6n6 felvdtel€re ir6nyul6 kerelme benyijtdsdnak
honapjat k1vetd h6nap utolso napjeig k1teles a kepviselSlest letndl igazolni az adabezisba val6
felv6te I 6 n e k megt6rt6 ntdt....."

A BM 6llaspontjdt (l6st Onkorm6nyzati Hirlev6l 201516. sz6m1t) is figyelembe veve 6ll6spontunk,
hogy a nem kepviselS bizottsdgi tagokra is alkalmazni kell a fenti rendelkez6st, tekrntettel arra,
hogy az Motv. 40. $ (3) bekezdese a m6ltatlansag tekintet6ben nem tesz kiilonbs6get a bizotts6g
k6pviselci es nem k6pvisel5 tagjai tekintet6ben.
A k6pviselci/ktils6s bizottsagi tag fenti kotelezettseg6nek teljesit6s6re viszonylag rovid id6 6U

rendelkez6sre, ez6rt javasolt, hogy e kotelezetts6g6nek teljesit6s6r5l m6r az alaku16 0l6s el6tt
t6j6koztatdst kapjon (a bejelentkez6s elektronikus rlton KOMA nyomtatv6nyon nyfjthato be Anyk
nyomtatvanykitolt6 program haszndlatdval, mely bejelentkez6shez Ugyf6lkapu sziiks6ges, az
adatbdzisba tort6n5 felv6tel igazolSs lead6s6nak m6djdr6l (eBEV elfogad6 nyugta csak a k6relem
benyrijtdsdt - melyet a megv6laszt6sdt6l szdmitott 30 napon belul kell megtennie - igazolla, ez6rt
fontos hangsflyozni, hogy a kepvisel6 viszont a kepviselcitestriletn6l/illetve a kijelol bizotts5gn6l a
k6relme benyri.jt6sdt kovet6 h6nap utols6 napj6ig azt k6teles igazolni, hogy megtortent az
adatbdzisba val6 felv6tele (vagy a nyilv6nos adatbdzi's adat6nak kinyomtatesAval, vagy NAV
koztadozasmentes ad6z6i adatbazis hitelesitett kivonat5val).
A bejelent6s elmulaszt5s6hoz az Molv.38. S (4) bekezd6se kozvetlen jogkdvetkezm6nyt nem ffiz
abb6l a megfontol6sb6l, hogy az igazol6s bemutatds6nak elmarad6sa dnmagaban nem alapozza
meg a m6ltatlans6got. A m6r hivatkozott 2015/6. Onkorm5nyzati Hirlev6lben kifejtettek alapjen az
al6bbi.eljSrSs javasolt: tekintettel arra, hogy a k6pvisel6 kotelezetts6gek6nt el5 van irva, hogy az
adatbirzisba val6 felv6tel6t igazolni kell ( mely a gyakorlatban a kijeldlt bizotts6ghoz val6
benyljt6ssal val6sul meg), ha erre nem keri.ilt sor a bizottsag feladata, hogy haterid6 kitfiz6s6vel
felhivja a k6pviselcit kotelezetts6ge teljesit6s6re. Ha a k6pvisel6 kotelezettseg6nek nem tesz
eleget a bizotts6g az Motv. 38. S (5) bekezdesben hivatkozott Motv. 37. S (2)-(7) bekezd6s alapjdn
lefolytatja a m6ltatlans6gi eljSrSst (meghallgatja a k6pvisel<it, adatokat szerez be (l6sd ad6z6s
rendj6rcil szol 2017.6vi CL. torv6ny 13'1. 14.bekezd6s i) pontjet),6s errdl t6j6koztatja a k6pvisel6-
testuletet. Amennyiben beigazol6dik, hogy az adatbazisba az6rt nem szerepel mert koztartozAsa
6ll fenn, a bizotts6g kezdem6nyezi a meltatlansdg megdllapitds6t a k6pvisel<i{esttiletn6l. Ha
koztartozAs nem igazolhat6, akkot az igazolds elmulaszt6sa miatt az Motv. 33. $-a alapjdn a
bizotts6g ind ltvanyozhatja a kepvisel6 tiszteletd ij6nak, kOlts6gterit6s6nek megvonas6t az SZMSZ-
ben meghatdrozottak alapj5n.
Tapasztalatunk, hogy az adatb6zisba val6 felvetel igazol6sa, illetve trirl6s eset6n az [.jb6li felv6tel
igazol5sa, err5l a k6pvisel5{estL.ilet t6jekoztat6sa sok esetben elmarad.



VAGYONNYILATKOZAT-TETELI K6TELEZETTSEG

M<itv. 39. g (1 ) bekezd6s i ,,Az onkormAnyzati k1pviselS megvblasztttsttt6l, majd ezt kdvetden
minden 6v janudr 1-j6tdl szemibtt harminc napon belul .............-....vagyonnyilatkozatot
k6teles tenni. Az 1nkorm1nyzati k6pvisel6 sajet vagyonnyilatkozatdhoz csatolni koteles a vele
kozos hAztartAsban el5 h1zas- vagy elettersenak, valamint gyermekenek (e 5 tekintet,ben egy tt:
hozzetarlozb) a mel16klet szerinti vagyonnyilatkozabt." E ktitelezetts6g elmulasztdsdnak
jogk<ivetkezm6ny6t az Motv.39. $ (2) bekezdese szabelyozza, amely szerinl: ,,(2) A
vagyonnyilatkozat tetel'nek elmulaszt(tsa eset6n - annak beny,jtdseig - az 6nkormdnyzati
k6pviselS e tiszts6g6b6l fakad6 jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdijat, termdszetbeni juttatbst,
k6 lts6 gte ritd st ne m kaph at. "
Az IVotv. 39. S (3) bekezd6se el6irja, hogy a vagyonnyilatkozatol a szervezeti 6s miikod6si
szabAlyzalban erre kijelolt bizottsSg (a tov6bbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsg6l6 bizottsSg) tartja
nyilvdn 6s ellen6rzi.
Iattalmaz m6g tovdbbi az onkormAnyzati k6pviselci/ 6s hozzAtartozqa vagyonnyilatkozat{val
kapcsolatban el5frdsokat: az iinkorm6nyzati k6pvisel5 vagyonnyilatkoz ala - az ellenSrz6shez
szolgdltatott azonosit6 adatok kiv6tel6vel - k<iz6rdekb6l nyilviinos. Az onkormdnyzati k6pvisel6
es hozztiarloz6ja tiirgy6vben tett vagyonnyilatkozatanak benyijt5s5t kovet6en, az el6z6 6vre
vonatkoz6, vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsg5l6 bizottseg a k6pvisel6nek
visszaadja. Az <inkormiinyzati k6pvisel6 hozzAtartoz6j6nak nyilatkozata nem nyilvdnos, abba
csak a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizottsdg tagjai tekinthetnek be az ellen5rz6s celjdb6l.
(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos elj5rdst a vagyonnyilatkozat-vizsgiil6 bizotts6gniil bdrki
kezdem6nyezheti. Az eljaras eredmenydr6l a vagyonnyilatkozal-vizsgeb bizotts5g tttj'koztalja a
soron kovetkez6 il16sen a k6pvisel6{esti.lletet.
Az Motv. 39. S (5) bekezd6se az onkorm6nyzati kepvisel6 sz6m5ra tovSbbi kotelezetts6gk6nt irja
el6, hogy ,, A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljbrds sordn a vagyonnyilatkozat-vizsgdl6 bizofts6g
felhiv1sdra az 1nkormenyzati k6pvisel6 ki)teles sajdt, valamint a hozzdtartoz6ja
vagyonnyilatkozatdban felt ntetett adatokra vonatkoz6 azonosit6 adatokat halad6ktalanul
irdsban bejelenteni. Az azonosito adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgitlo bizottsAg tagjai
ismerhetik meg, azokat az elj6rds lez6rdsdt k6vet6 nyolc napon belijl t6r6lni kell."

Tapasztalat, hogy a k6pviselStestilletek tobbs6ge jellemz5en nem szab5lyozza az SZtVISZ-ben a
vagyon-nyilatkozatt6tellel, illetve ellencirzessel kapcsolatos eljdr6srendet. Az al6bbiak
szab'lyozAsa javasolt: vagyonnyilatkozat-nyomtatv6nyok kiaduis6nak mik6ntje, az atv6tel m6dja, ki
gondoskodik azok meg6rz6s6r5l, a vagyonnyilatkozat leaddsa teljesit6s6nek, valamint az el6zo 6vi
nyilatkozatok visszaad5s6nak dokument6lSsa, a bizotts6g feladata, a k6pvisel<itestr.ilet
taj6koztatesa, elmarad6s eset6n a jogkovetkezm6nyek alkalmazdsara vonatkoz6 rendelkez6s. A
felterjesztett jegyz6kcinyvek alapj5n szint6n tapasztalat, hogy nem minden dnkorm5nyzatn6l k6sziil
bizottsagi jegyz<ikonyv a vagyonnyilatkozatok leaddsdr6l - annak ellen6re, hogy a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos hat6skdr jogosultja a bizottsdg, mint testr.iletet -, illetve annak
megtdrt6nt6r<il elmarad az elnok r6szdr6l a kepvisel6-testi.ilet t6j6koztatdsa.

A kepvisel6testtllet bizottsag6nak nem k6pvisel6 bizotts6gi tagja is lehet, ez6rt a ktils6s tagok
vagyonnyilatkozat-t6teli ktitelezetts6g6re kiiliin ki kell t6rni: A bizotts6gok tagjar6l az Mdtv.
54. $ rendelkezik, ahol azt mondja, hogy a nem onkorm6nyzati k6pvisel5 bizottsegi tag jogai es
kotelezetts6gei a bizottsdg l6sein megegyeznek a k6pvisel6 bizottstigi tagok iogaival 6s
kiStelezetts6geivel. T6ny, hogy a kiils6s bizottsSgi tagokra kiilon szabdlyokat megellapit6 40. S a
vagyonnyilatkozatt6teli kotelezetts6gr6l kifejezetten nem rendelkezik 6s direkt m6don a
vagyonnyilatkozatot szabSlyozo 39. $-a is csak a kepvisel6t, polgermestert, alpolg6rmestert
kotelezi nyilvenos vagyonnyilatkozat-t6telre. A Bel gyminiszterium 6ltal k6pviselt ellaspont szerint
(l6st Onkorm6nyzati Hirlev6l 201516. szemel) a ktils6s tagokat nem csak a k6pviselcikkel azonos
jogok illetik, hanem kotelezetts6gek is terhelik, ezt t6masztja al5 az Motv.40. S-aban a krils6s
bizottsegi tagokkal kapcsolatosan az dsszef6rhetetlenseg, a m6ltatlans6g, a dijazes tekintet6ben
irt, a k6pviselSvel azonos jogok 6s kotelezetts6gek.) A k s5s bizottsdgi tag eset6ben konkr6t
rendez6 szabdlyk6nt lehet azonban figyelembe venni az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli

(



kotelezettseg rril szolo 2OO7.6vi CLll. torveny (a toviibbiakban: Vnytv.) 3. $ (3) bekezdes e)
pontjeban irt nem kozszolg6latban ;illo oniilloan vagy testulet tagjakent javaslatt6telre, dontesre,
ellenorzesre jogosult szemely feladatokhoz kotodci vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezettseget is,
illetve a Vnytv.4. S d) pontja alapj6n c6lszer( a k6pviselo{estiLlet SZN/SZ-6ben a krilscjs bizottsegi
tagok vagyonnyilatkozat-teteli kotelezetts6g6t szabdlyozni. A Vnytv. a nem kozszferdban val6
foglalkoztatds eseten is el6irja a nem nyilvdnos vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6get, mely a
nem k6pviselri kr.ilscis bizotts6gi tagok ( 6s hozzAtaiozoik) eset6ben alkalmazhat6.



1 udu^t wLll.Al

Bokor Kozs6q Onkorm6nyzata K6pvisel6-testUlet6nek

Bokor Kcizs6g 6nkormdnyzata 2020. 6vi kcilts6gvet6s6r5l

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo{estii lele az Alaptorv6ny 32.cikk (1)
bekezd6s l) pontjdban kapott felhatalmaz6sa alapjdn, a Magyarorszdg helyi
onkormanyzatokr6l sz6lo 2011 .evi CLXXXIX torv6ny 10. $-ban meghat6rozott
feladatkor6ben elj6rva - a kovetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilya
1.S.

A rendelet hat6lya kiterjed a k6pviselo-testUletre, annak bizotts6gaira, az
onkorr46nyzat hivataldra, az onkormAnyzat szakfeladataira, kormbnyzati funkciokra.

Az Onkorm6nyzat kcilts6gvetese bev6telei 6s kiadisai.
2.S.

(1) A Kepviselotestiilet az Onkorm6nyzat 2020.6vi koltsegvetes6t

45.314 ezer forint bev6tellel

45.314 ezer forint kiad6ssal

Ezen beliil mtlk6d6si cel[ kiad5s dsszesen : 30.172 e Fl

a) a szem6lyi juttat5sokat 14.753 e Fl

b) munkaad6kat terhelo j6rul6kokat 2.289 e Ft

c) a dologi kiad5sokat 9.535 e Ft

d) mrik6desre 6tadott p6nzeszkOzoket 2.665 e Ft

e). Szoci6lis c6l0 t6mogat6s 250 e Ft

f.) Allamh6ztart6son belUli megel6legez6s visszafizet6se 680 e Ft

Felhalmoz6si kiad6sokat osszesen 15.142 e Ft

14.890 e Ft

252 e Fl

a) Beruh6z6s

b) Feltjit6s

......./2020.(......) cinkormdnvzati rendelete TERVEZET
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32 220 e Ft

40.545 e Ft

Az cinkorm6nyzat bev6telei

3.S.

Az 6nkorm6nyzal 2020. 6vi koltsegvet6si bev6teleinek fo116sonk6nti 16szletez6set a
2. melf eklet tartalmazza.

Az <inkorm6nyzat kiad6sai

(1) Az'onkorm Anyzat 2O2O eri X,irtr"gr"1el6nek kiad6sait kiemett etoir6nyzatonk6nt
a 3. melleklet tarlalmazza.

(2) Matraszol6si K6zos Onkorm6nyzati Hivatal tekintet6ben, a kolts6gekhez a
hozzi4ArulAs meg6llapod5s szerint havonta tortenik.

Tartal6k

5.S.

Az Onkorm6nyzal 2020.6we a hi6ny osszeg6re val6 tekintettel meg6llapitott
6ltaldnos tartal6ka: }Fl, a 202O.6vre meg6llapitott celtartalek 0Ft.

T<ibb6ves kihatissal j516 feladatok

6.S.

A kepvisel6testillet a tobb6ves kihat6ssal jir16 feladatok el6irAnyzatait
bont6sban a 5. melleklet szerint fogadja el.

EVES

L6tsz6mkeret

7.S.

(1) A kepvisel6testUlet az dnkormanyzat Allal enged6lyezett l6tsz6mkeretet 3 f6ben
6llapitja meg.

(3) A k6pviselotesttilet az 6nkormanyzat kozfoglalkoztatottak letsz6m6t 4 foben
6llapitja meg.

M ukodesi beveteleket:

Felhalmoz5si bev6teleket:

Osszegben 6llapitja meg.
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K<izvetett t6mogatisok

8.S.

A kepviselotestUlet a kdzvetett temogatesok, azok jellege, mert6ke, osszege, illetoleg
kedvezm6nyezettje szerinti 16szletezetts6ggel a 7. melleklet szerint hagyja jov6.

El6irinyzat felhaszn6lSsi iitemterv

e.s.

A k6pvisel6-testUlet az el6ir5nyzat felhaszn6l5si utemteret a 6. mell6klet szerint
hagyja j6v6.

ForrSshiiny 6s finansziroz6sinak m6dia

10.s.

(1) A mfik0d6si bev6telek-kiad6sok 6vk6zben ad6d6 hi6ny6t, likvidit6si foly6sz6mla
hitel felvetel6vel kiv5nja finanszirozni

(2) A k6pvisel6testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az (1) bekezd6sben
foglalt forr6shi6ny finanszlroz6sSra tegye meg a szUks6ges intezked6seket:

a) A bev6teli h6tral6kok azonnali marad5ktalan behajt5sa

b) A ,, Helyi dnkormenyzatok rendklv0li tdmogat6sa" p{lyAzat benyijt6sa

c) P6ly6zatok sz6leskorii kihaszn6l6sa minden ter0leten

d) A kdlts6gvet6sben megtervezett, de nem kdtelez6 feladatok finansziroz6s6t
id6a16nyosan a p6nz0gyi lehet6s6gek fiiggv6ny6ben kell biztositani.

e) Anyag 6s tArgyi eszk6z beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszerz6si forr6sok
megkeres6se

fl Atgondolt, szigor0 takar6kos gazd6lkod6s szUks6ges minden terUleten (vil5git6s,
telefon, vizd'rj)

(3) Hitel felv6tel6rSl vagy a kdlts6gvet6s atdolgoz6s6r6l a K6pvisel6testtilet szilkseg
szerint kUl6n ddnt.

A 2020. 6vi k6lts6gvet6s v6grehajt6s6nak szabelyai

11.S.

(1) A kolts6gvet6s gazd6lkod6s6nak biztons6g66rt a k6pvisel6-testUlet, az
onkorm5nyzati szint( kdlts6gvet6s v6grehajt6sd6rt a polg6rmester, a
kdnywezet6ssel kapcsolatos feladatok ell6t6s66rt a jegyz6 a felel6s.

(2) Az 6nkormlnyzat 6s kdlts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad6si elSir5,nyzatai
6v kdzben megv6ltoztathat6ak.

(3) A polg6rmester az el6ir1nyzat-vAltoztatest a k6pvisel6-testulet el6terjeszti a
z{rszAmadAsi rendelet-tervezet k6pvisel6-testUlet el6 terjeszt6s6t kdzvetlenUl
megel6z6en.
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(4) Az Onkormdnyzat a r6sz6re biztositott kolts6gvet6si eloir6nyzaton belUl -
szigorri, takar6kos gazd6lkod6st kdtelesek folytatni. Ennek erdekeben a
beszerz6sek, kifizet6sek 6s megrendel6sek elott a polgdrmesterrel minden esetben
egyeztetni szUks6ges.

(5) A polg5rmester 100.000 Ft feletti kotelezetts6gv6llaldst csak a
K6pviselotestUlet 6ltal egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a pAly1zati onr6szre
vonatkoz6 kdtelezettsegv6llal5st.

(6) A finansziroz6st az aldbbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkab6rek biztosit6sa
b) szoci6lis t6rvenybol eredo rendszeres fizet6si kotelezetts6gek

teljesitese
c) intezm6nyek mfik6dtetesehez az energiaell6tds, kozmtidij, telefondij

kifizet6se
d) egyeb mrikod6si kiad6sok

(5) Ujabb feladat v6llal6s6ra csak rendkiviili esetben keriilhet sor a testtrlet kUl6n
d6nt6se alapjAn a v6grehajt6shoz szUks6ges fon6s biztositds6val.

(6) A K6pviselotestUlet a koztisztviselok r6sz6re a 2020. 6vi k6ltsegvetesrol
szolo 20'19. evi LXXI. torv6ny 58.$ szerint az illetm6nyalap 6sszeg6t 46.380 Ft-ban, a
cafet6ria juttat6s 6ves brutt6 osszeg6t 200.000 Ft Osszegben hat1rozza meg.

12.S.

Az Onkorm6nyzat kdlts6gvet6se az al6bbi mellekleteket lartalmazza:
1. 1la, 1lb sz6mrl mell6klet: Az Onkorm6nyzat p6nzalapj6nak m6rlege
2. 2la,2lb sz6mI mell6klet: Az Onkorm6nyzat bev6teli elltAnyzata
3. sz5mI melleklet: korm6nyzati funkci6k p6nzforgalma
4. sz6mu mell6klet: Fejlesztesi kiad6sok

5. szdmri melleklet: T6j6koztat6 az Onkormdnyzat adoss6gszolg6lat6nak
alakul6s6rol

6. szdmi mell6klet: Az 6nkorm6nyzat el6irinyzat-felhaszn6l6si litemterve
7 . szAml mell6klet : az 6nkorm6nyzat k6zvetett t6mogat6sai

2616 rendelkez6sek

E rendelet 2020
kell alkalmazni.

Bokor, 2020.

13.S.
-en lep hat6lyba azzal, hogy rendelkezeseit 2020. janu6r 1-j6tol

Hegedrls PAI
polg6rmester

M6rkus 56ndor
jegyzb



1 sz melleklet
2020.6vi kv-i rendelethez

Bokor Ktizs6gi Onkormdnyzat
2020.6vi mdrleg

2020.evi
ebtanyzat

BEVETELEK

N/(kod6si bevetelek
T6mogat5sok
FelhalmozAsi 6s t6kejetl.bev
TamogatSsert. bev6telek
V6glegesen etvett penzeszk

P6nzf orgalom nelk.bev6telek

3580
18336
3700
4255

15443

45314

KIADASOK

NIilkod6si kiadSsok
Szem6lyi juttat6s
Munkaad6t terhel6 j6r
Dologi
Egy6b tam,penzatad.
Ebb6l:Szocidlis cel( j.

Allamheztartason b.megel v.f.
L6tszSm

Felhalmozdsi kiadasok
Kult0rh5z gdz kiviteli terv
Falugondnoki aut6
Elmib r6szv6ny v5s6rl6sa
Egy6b tSrgyi eszk6z6k besz

30172
147 53

2289

9535
2915
250
680
7

15142

252

13990
450
450

45314

Ezer Ft ban

Megnevezds

Bevetelek cisszesen

Kiad6sok <isszesen



1/a. sz. mell6klet
2020.evi kv-i rendelethez

Bokor K6zs6gi Onkorm 1nyzat
mfikdd6simdrleg

2020.6vi
Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2020.evi
eloirenyzat

KOTELEZ6 FELADAToK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm6nyzatok mfi kod. bev6tele
Mrlikod6si c6hi t6mogat6s
TSmogatds6rt6k( m[ik,bev6tel
V6glegesen 5tvett mfik. P6nzeszk
M(kod6si hitel
P6nzforgalom n6lk.bevetelek
Felhalmoz5si 6s t6ke jell bev

ONKENT VALLALT FELADAToK
MUKoDESI BEVETELE

Onkormdnyzatok mfi kod.bev6tele
l\4r:1kodesi c. temogates
Tamogatasertekr.i mr.ik bev

2s653

2161

15236

4255

1453

2548

4519

1419
3100

Miikdd6si bev6t. Osszesen 30172

KOTELEZO FELADATOK
MUKODESI KIADASA

Szem6lyi juttatds
Munkaad6t terhel6 j6ru16k

Dologi
Egy6b tdmogat6s p6nz6tad6s
Allamh6ztat6son belUli megel.v.fiz
L6tszSm

ONKENT VALLALT FELADAToK
MUKODESI KIADASA
Szemelyi juttatas

J6rul6k
Dologi
L6tszam

25653

12165

1 836

8057
2915
680

6

45',19

2588

1478
I

Mfi kcid6si kiad6sok 6sszesen 30172



Bo ko r Kozstig i O n ko rm 6 nyzat
felhalmozasi merleg

2019.6vi

1/b sz. melleklet
2020.6vi kv-i rendelethez

Ezer Ft-ban

NIeonevezes 2020.evi
eloiranyzat

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Eloz6 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6lLi tdmogat5s
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
Tdrmogatds felhalmozasi 16sze

Felhalmozdsi c6lra 5tvett
Fejleszt6si c6lti hitel
P6nzforgalmi bev6telek felhalm. r
ONKENT VALLALI TELADAToK
FELHALMbZASI BEVETELE

T5mogatdsert6k( felhalmoz5si b
P6nzforgalom nel0li bev6telek

13990

1152

Felhalm. Bev6telek <isszesen 15142

K6TELEZ6 FELADAToK
FELHALMOZASI KNDASA

KultIrh6z g6z kiviteli terv
falugondnoki aut6 v6sdrlais
Elmib r6szv6ny vds6rlSs
Egy6b tdrgyi eszkozOk besz

ONKENT VALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI KADASA

15142

252

13990
450
450

Felhalm. Kiad6sok 6sszesen 1s',t42



2 sz. melleklet
2020 6vi kv-i rendelethez

Bo kor KiSzs6gi O n ko rmA nyzat
2020.6vi bev6telek

Megnevezes 2020.6vi
ebirenyzat

1372

ldegenforgalmi ado
Kommunalis ado
GepjarmUad6
Lakber

P Birs6g,p6tlek, egy6b saj.bev

115
10?

1900

2 Kdzhalalmi bev6telek 2208

l.Mfi k<id6si bev6telek ilsszesen 3580

Telepulesi Onk.mUk tam
Egyes jovedelem potl6 t6m.kieg
A telepUledi.0nkorm szoc.es gy.j. etk.f.t
K0nyvter tamogatasa
Kdzpontositott mr:lk.c.t6m
Kieg tam a helyi onk berkiadasaaihoz
Felhalm.c. t6mogatas
Mrjkod6kepesseg meg6z.szolg.kieg.tam

7 497

7t 15

1800

1324

ll.TimogatAsok 6sszesen 18336

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 3700
T6mogatasert6kr.j mr.ikodesi bev6telek
Ebb6l: 6nkorm-t6liitvett

Egyeb atvett
Tamoqatasert6ku felhalmozdsi bevetelek

4255

4255

lV.T6mogat6s6rt6ki bev6t.tissz. 4255
MLlkodesi celu atvetel ellam.kivUl16l
Felhalm.celLi atvetel allamh.kivulrol
V.V6glegesen 6tveft p6nz 6ssz.
Vl.T6mog. kcilcs6n6k visszat6rUI.
M(kddesi cel0 hitel felvetel
Felhalm.celU hitel felv6tel
Vll. Hitelek
Vlll. P6nforg.n6lkti li bev6tel 15443

lX.Kiegyenl. ftig96, 6tf.bev6tel
BEVETELEK OSSZESEN 45314

1 . I nt6zm6nyi mrllkdd6si bev6telek



2/a melleklet Bokor Kozs6g 6nkormAnyzat 2o2O evi k6lts6gvetes6.ol szolo /2 2O2O.evi dnkorm6nyzati rendetethez

BOKOR KOZSEGI ONKORMANYZAT

NORMAIiV TAMOGATASOK

2020.evi Ft-ban

Allami timogatis jogcimei tisszeg

Zoldterulel-gazdelkodessl kapcsolatos feladat ellat.tamo 466200

Kozvilagit6s fen ntartesanak tAmogatasa 576000

Koztemet6 fennta(6saval kapcsolatos feladatok tamoqatasa 100000

Kozutak fenntart6sanak tAmogatesa 347310

Egyeb kotelez6 0nkorm6nyzati feladatok tAmogatasa 5000000

Polgarmesterek illetmeny tamogatesa 954500

Ud utonetyi feladatok tamogatasa 52800

A telepUl6si onkormanyzatok szocialis feladatainak eqy.tam 1543903

Szocialis 6tkeztet6s 196080

Faluqondnoki szolg6ltatas 4250000

Hazi seglts6g nyu.itas gondozes 1650000

Hazi segitseg ny[jtas segites 75000

TelepUlesi onkorm6nyzatok Kulturelis temogatasa 1800000

Normatlv tamogatisok dsszesen 17011793



Boko r Kdzs1g i O n ko rm a nyz at

2020. evi saj6t bevetelei

2/b.sz. mel16klet
2020. evi kv-i rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2020.evi
eloifinyzat

Szolqaltatasok
F0ldhaszonb6rleti dij
Szemeteszsak eladasa
Turistahaz bev6tele
Berleti dr1 bevetel
Szocialis etkeztetes bevetele
Terembedeti di

Tovdbbsz6ml5zott szolq6ltatdsok

20
40
1000

272
40

lnt6zm6nyi m fik. bev.dsszesen 1372

Falugondnoki aut6 eladasa
F0ld terulet eladasa
Sajatos felh.6s t6kejellegrj bev.
P6nzugyi befektetesek bevetele

2200
1500

Felhalmozisi 6s t6kej.bev.<issz 3700

Eov6b saietos bev6tel

AFA bev6telek, visszat6rUl6sek

Kamatbev6telek



3 sz. melleklet
2020.evi kv-i rendelethez

Bokor K1zseg O n ko rm a nyz at
2020 evi mAkddesi kiadasai

'1. Nem veszOlyes(telepUl6si)hulladek vegyes(oml)
begyr:ijtese,szellitasa, 6trak6sa

2. Kozutak, h idak,alagutak Uzemeltetese

3. Onkormanyzati vagyonal val6 gazdelkodas. kapcs

4. Z0ldteruletkezeles

5. Onkorm es onkormanyzati hivatalok jogalkoto
es eltlanos igazgatesi tevekenysege
Szemelyi
Munakadot ter\el6 jarulek
Dologi I

Atadott penz
L6tsz6m

6 Kozvi16gitas

7. Varos-es kozseggazd6lkod6si szolg

8 Szocialis etkeztetes

9. Egy6b 6nkormanyzati segely

1 0. Telepulesfejlesztesi projektek

'1 1. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgaltatas
Ebbol: Szemelyi juttatas

Munkaad6i jarul6k
Dologi

L6tszam

12. Hosszabb idotartamU kozfoglalkoztatas
Ebb6l: Szemelyi juttatas

Munkaad0i jerulek
Dologi
Letszam

1 3. Konyvtari szolgaltatas
Ebb6l: Szemelyi juttatas

Jarulek
Dologi
L6tszem

3370
640
796

2588
453
1478

3913

402

71

347

'1 100

466

4806

727

178

1324

250

900

4519

4657

1

IVI eo n evezes 2O2O.evi
el6iranyzat

2142
375

4

3020

1



Megnevz6s 2020.evi
eloiran

127

100

724

3257

127

127

2565

100

680

1

2740
479
38

Mfikt d6si kiadisok tisszesen 30172

Szem6lyi iuttatas
Munkaad6t terhe16 jiru16k
Dologi
Egyeb tamogates p6nzat
Ebb6l: Szociiilis c6lf temogatas
Allamhaztartason beliili meg.visszafiz.

Ebb6t:

Atta l6tsz6m

147 53
2289
9535
2915
250
680
7

2.oldal

14. KozmLlvelod6s kozoss6gi es tarsadalmi reszv6tel

1 5. Koztemet6 fenntart6s 6s milkodes

1 6. Udulohelyi feladatok

17. Hezi segits69nynjtas
Szem6lyi
JArulek
Dologi
L6tszem

1 8. Haziorvosi szolgAltatas

19..Ar €s belvizv6delem

20.Temogatasi c6lU finanszirozasi m0veletek

21. Civil szervezetek tamogatasa

22.Onko(menilzatok elszamolasai a kozp. koltsegvetes



4 sz. mell6klet
2020.6vi kv-i rendelethez

Boko r Kdz seg i O n ko rm a n yz at

felhalmozasi kiadasok
2020.6vi

Beruh6z6sok
Falugondnoki aut6 vasarlasa

Elmib reszveny

Egy6b targyi eszkoz beszez6se
efa

FelIiitisok

Kult0rhaz felUjitasehoz gez kiviteli terv

Eqv6b felhalmoz6si kiad6sok
Ebb6t:
lnt6zmenynek atadott

Vizm0nek etadott

Megnevez6s 202A.evi
eloire

148 90

252

11035
2955
450

96

15142Felhalmozisi kiadSsok 6sszesen



5 szamu melleklet

Bokor 6nkorm Anyz.at 2020.6vi kiilts6gvet6s6bcn tervez-ctt tdbb6vcs
kihatissal j:i16 diint6se k 6s ad6ssrig 6llomriny:inak alakulisa

(adatok E.Irt-ban)

E16ir6n1'2. 6ves bont{sban
2020 2021 2t)22

Megnevez€s Osszesen

ELMIB rdszvdny ve-d6rlz .150 450

Felhalmoza

si c6li hitel

Kiizkincs

Penzugyi
lizing

Miik0ddsi
cdlt hitel

Ebb6l:
T6ke
Kamat

Irelhalmozii
si
cehi hitel

4504s0Osszesen

III



llokor Onkorm in-ttal iltal nt-t.itott ktizvctctt t:imogatlsok

7. szami mellek let
2020. evi kv-i rendelethez

ezcr forintban
Sor-
szdm

M6rt(:ke
(%)

Kedvezm6nyek
tisszege

I 2 3 4

1 Ellatottak tdrit6si dijrinak elengeddse 0 0

Kommun6lis ad6b6t biaositott kedvezm6ny,
rl.rentess6g

Idegenforgalmi ad6b6l
kedvezm6ny, mentess6g

biztositott

4 G6pjrirmriad6b6l bizlositott
mentess6g

kedvezrn6ny,

5 Helyis6gek hasznosit6sa ut6n kedvezm6ny,
mentess6g

6 Egy6b kedvezm6ny

7 6sszesen 0 0

Bcv6teli jogcim

2.

3.



ll\ udhbn4t

Boko r Kiizs6s Onkorminvzata K6 pvis e I6-tes t ii I et6 n e k
2 /2020.(ll.ll.) tinkorminyzati rendelete

Bokor Ktizs69 Onkorminyzala 2020. 6vi kiilts6gvet6s616l

Bokor K6zs6g Onkorm6nyzat K6pvisclo-testiilete az Alapt<irv6ny 32.cikk (1) bekezd6s f) pontjlban
kapott felhatahnazrisa alapjdn, a Magyarorsz6g helyi iinkorm6nyzatok6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX
tdrvdny 10. $-ban meghat6rozott feladatk6r6ben eljiirva - a kdvetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatilya

1.$

A rendelet hatrilya kiterjed a k6pvisel6-testiiletre, annak bizottsigaira, az dnkormSnyzat hivafalfua, az
6nkorm6nyzat szakfeladataira, korm6nyzati funkci6kra.

Az Onkorm6nyzat ktilts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai

2.S

(1) A K6pvisel6testiilet az Onkormi nyzat 2020.6vi ktilts6gvet6s6t

45.314 ezer forint bev6tellel

45.314 ezer forint kiad6ssal

Ezen beliil miikdd6si c6lri kiad6s 6sszesen : 30.'112 e Ft

a) a szem6lyi juttatasokat
b) munkaad6katterhekijSrul6kokat
c) a dologi kiad6sokat
d) miiktid6sre5tadottplnzeszkdzdket
e) Szociilis c6hi t6mogatiis
f) Allamhbztartison beliili megel5legez6svisszafizet6se

Felhalmoz6si kiad6sokat Osszesen:

a) Beruhrlzis
b) Feltjit6s

Miik<td6si bevdteleket:

Felhalmoz6si bev6teleket:

Az <inkorminyzat 2020
tartalmazza.

15.142 e Ft

14.890 e Ft
252 e Ft

Az tinkorminyzat bev6telei

3.$

6vi kdlts6gvet6si bev6teleinek forr6sonk6nti r6szletez6s6t a 2. melldklet

Az tinkorm{nyzat kiaddsai

4.$

14.753 e Ft
2.289 e Ft
9.535 e Ft
2.665 e Ft

250 e Ft
680 e Ft

32.220 e Ft

40.545 e Ft tisszegben illapitja meg.



2

(l) Az onkormrinyzat 2020.6r'i kciltsdgvetesdnek kiadisait kiemelt el6irrinyzatonkdnt a 3. melldklet
tartalffrazza.

(2) Mritraszolosi Kcizris Onkomdnyzati Hivatal tekintetdben. a kcilts6gekhez a hozz6i6rul6s
megrillapodSs szerint havonta tciftinik.

Tartal6k

s.s

Az Onkorm5nyzat 2020.6vre a hiSny cisszeg6re val6 tekintettel megSllapitott 6ltaliiros tartal6ka: 0 Ft,
a2020. €vre megrillapitott c6ltartal6k 0 Ft.

A k6pviselri-testtilet a t<jbb6ves kihatissal j6r6 feladatok el6irinyzatait 6ves bontisban a 5. melldklet
szerint fogadja el.

L6tszimkeret

7.S

( I ) A kdpvisekitesti.ilet az dnkorm6nyzat 6ltal engeddlyezett l6tsz6mkeretet 3 f6ben illapitja meg

(2) A k6pviseltitestiilet az dnkorm6nyzat kdzfoglalkoztatottak l6tszemet 4 foben rillapitja meg.

Kiizvetett t{mogat{sok

8.$

A k6pvisel6testiilet a kdzvetett trirnogat6sok, azok jellege, m6rtdke, 6sszege, illetoleg
kedvezm6nyezeftje szerinti rdszletezetts6ggel a 7. mell6klet szerint hagyjaj6v6.

E16i16nyzat felhaszn{lisi iitemterr

e.s

A k6pvisel6-testiilet az eloirinyzat felhasznriLisi iitemteret a 6. mell6klet szerint hagyjaj6vS.

Forrrlshirlny 6s finanszirozdsfnak m6dja

10.s

(1) A miikdd6si bev6telek-kiad6sok 6vkcizben ad6d6 hi6ny6t, likviditrisi foly6sziimla hitel felv6teldvel
kiv6nja finanszirozni

(2) A k6pvisel6testiilet felhatalmazza a polginnestert, hogy az (l) bekezd6sben foglalt forriishiSny
fnanszirozis ra tegye meg a sztiks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli h6tral6kok azonnali marad6ktalan behajtisa

b) A ,, Helyi dnkorm6nyzatok rendkiviili t6mogat6sa" pdly6zat benytjt6sa

Tiibb6ves kihatissal i:i16 feladatok

6.S



-)

c) Pelylzatok szdleskdril kihasznril6sa minden teriileten

d) A ktiltsdgvetdsben megtervezett, de nem kdtelezo feladatok finansziroz6s6t id6ardnyosan a
p6nziigyi lehetosdgek ftiggvdnydben kell biztositani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszkciz beszerz6sekn6l a legkedvezobb beszerzdsi forrisok megkeresdse

I Atgondolt, szigorri lakar6kos gazdrilkodrlLs sztiks6ges minden teriileten (vil6gitas, telefon, vizdij)

(3) Hitel felv6teldrol vagy a kriltsdgvet6s 6tdolgozis6r6l a K6pviselo-testiilet sziikseg szerint kiildn
ddnt.

A 2020. 6vi k6lts6gvet6s v6grehajt:is:inak szabilyai

11.$

(l) A kdltsdgvetds gazd6lkod6s6nak biaonsrigii6rt a k6pviselo-testiile! az tinkorminyzati szintti
kdlts6gvet6s v6grehajt6s66rt a polgrrmester, a kdn),rr'vezet6ssel kapcsolatos feladatok ell6tris6drt a
jegyzri a felel6s.

(2) Az tlnkorm6nyzat 6s kdlts6gvet6si szervei bevdteli 6s kiad6si eloiri,nyzatai 6v ktjzben
megveltoTtathat6ak.

(3) A polgrirmester az ellidtnyzat-v6ltoztat6st a k6pvisel6-testtilet el6terjeszti a zirszflmadisi rendelet-
tervezet kdpviselo-testtilet e16 terjesr6s6t kdzvetleniil megel6z6en.

(4) Az OnkormSnyzat a ftszere biaosftott kdltsdgvet6si el6ir6nyzaton beliil - szigorfr, takar6kos
gazdrilkodrist k6telesek folytatni. Ennek 6rdek6ben a beszerz6sek, kifizet6sek 6s megrendel6sek el6tt a

polg6rmesterrel minden esetben egyeztetni sztiks6ges.

(5) A polgirmester 100.000 Ft feletti kdtelezetts6gvrillal6st csak a K6pvisel6testiilet 6[tal
egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a pilyAzati cinr6szre vonatkoz6 ktitelezettsdgvillalast.

(6) A finanszfrozist az al6bbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkab6rekbiaositiisa
b) szoci6lis tdrvdnyb6l eredo rendszeres fizet6si k6telezetts6gek teljesit6se
c) int6zmdnyek miikijdtet6s6hez az energiaell6tiis, kdzmiidij, telefondij kifizet6se
d) egy6b mfikdd6si kiadisok

(7) Ujabb feladat villallsrira csak rendkiviili esetben keriilhet sor a testtilet kiiltjn d<int6se alapj6n a

v6grehajteshoz sziiksdges forrSs biztosit6s6val.

(8) A K6pviseltl-testiilet a ktjztiszwisel6k r6sz6re a 2020. 6vi k6lts6gvet6srol sz6l6 201-9.6vi LXXI.
tdrv6ny 58.5 szerint az illetm6nyalap iisszeg6t 46.380 Ft-ban, a cafet6ria juttat5s ives brutt6 dsszegdt

200.000 Ft dsszegben hatirozza meg.

12.S

Az Onkorminyzat kdlts6gvet6se az alibbi mell6kleteket tartalfiazza:
I. 1la,l/b szimri mell6klet: Az Onkormiinyzat p6nzalapj6nak m6rlege
2. 2la,2lb szimfi mell6klet: Az OnkormSnyzat bev6teli el6irtnyzata
3. sz5mri mell6klet: kormanyzati funkci6k p6nzforgalma
4. sz6m[ mell6klet: Fejleszt6si kiad6sok

5. sziimri mell6klet: Tij1koztat6 az Onkorm6nyzat ad6ssigszolg6lat6nak alakul6s6r6l
6. szimri mel l6klet: Az tjnkorminy zat eltiriny zat-felhasznSl6si iitemterve
7. sz6m[ mell6klet : az <inkorm6nyzat kozvetett tamogatasai

2{16 rendelkez6sek

13.S
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E rendelet 2020. februrir ll.-6n l6p hat|lyba azzal, hogy rendelkcz6seit 2020. januir 1-j6tol kell
alkahnazni.

Bokor, 2020. lebruiir I I
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1 sz melleklet
2020.evi kv-i rendelethez

Bo kor Kdzs6g i O n ko rm 1nyzat
2020.evimerleg

Ezer Ft ban

Megnevez6s 2020 evt

eloiranyzat

BEVETELEK

Mrlikod6si bevetelek
Tdmogat6sok
FelhalmozSsi es t6kejell.bev
T6mogat6s6rt. bev6telek
V6glegesen atvett penzeszk

P6nzforgalom n6lk.bevetelek

3580
'18336

3700
4255

15443

Bev6telek cisszesen 45314

KIADASOK

It/rlikodesi kiadSsok
Szem6lyi juttatds
IVIunkaad6t terhel5 j6r
Dologi
Egy6b t5m.p6nz5tad.
Ebbol.Szoci6lis c6l0 j.

Allamh6rartason b.megel v.f .

Letszam

Felhalmoz5si kiad5sok
Kultfrhdz gaz kiviteli terv
Falugondnoki aut6
Elmib 16szv6ny v6sdrl6sa
Egyeb t6rgyi eszkozok besz

30172
14753
2289
9535

2915
250

680
7

15142

252
'13990

450
450

Kiad6sok cisszesen 45314



Boko r K1zsdg i O n ko rm 6 n yzat
mfikdd6simerleg

2020.6vi

1/a.sz. melleklet
2020.evi kv-i rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezes 2020.evi
elOirenyzat

KOTELEZO FELADATOK
ruU16oEsr BEVETELE

Onkorm5nyzatok m(kod. bev6tele
Mfi kod6si celI temogatas
Tdmogatds6rt6kI miik. bev6tel
V6glegesen atvett miik. P6nzeszk
MLik6desi hitel
P6nzforgalom n6lk. bev6telek
Felhalmoz5si es t6ke jell bev

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm6nyzatok m(k6d.bevetele
M0kodesi c. tamogatas
Tamogat6sert6kLi mLlk bev

256s3

2161

15236

4255

1453

2548

4519

1419
3100

Mfi k6d6si bev6t. Osszesen 30't72

K6TELEZ6 FELADAToK
MUKODESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6t terhel6 jeru16k

Dologi
Egyeb t5mogatds p6nz6tad5s
Allamhaztatason belUli megel.v.fiz
L6tsz5m

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKoDESI KIADASA
Szemelyi juttatas

J5ru16k
Dologi
L6tszam

256s3

12165
1836

8057
aol a

680
6

4519

2588
453
147I

1

Mfi kdd6si kiadSsok <isszesen 30172



Bo ko r Kozseg i O n ko rm a nyz at
felhalmozasi m6rleg

2019.6vi

1/b sz melleklet
2020 6vt kv-i rendelethez

Ezer Ft-ban

Ivlegnevez6s 2020.evi
ebtenyzat

KOTELEz6 FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Elozo 6vi penzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6l0 tdmogatds
Felhalm.6s t6kejell. bevetelek
T5mogatds felhalmoz6si 16sze

Felhalmoz6si celra 6tvett
Fejlesztesi c6hi hitel
Penzforgalmi bev6telek felhalm.r
6NKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMbZASI BEVETELE

TemogatAs6rtek[i felhalmoz6si b
Penzforgalom nel0li bevetelek

13990

1152

Felhalm. Bev6telek tisszesen 15142

KOTELEz6 FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

Kultirhez gdz kiviteli terv
falugondnoki aut6 v5s6rl5s
Elmib reszv6ny v5s5rl6s
Egy6b t5rgyi eszk6zok besz

ONKENT VALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

15142

252

13990

450
450

Felhalm. Kiad6sok 6sszesen 1s',t42



2. sz. melleklet
2020.evi kv-i rendelethez

Bo kor Kdzs6g i 6n ko rm 1nyzat
2020.6vi bev6telek

lVl eo nevez6s 2020 evi
elotenyzal

1. lntezmenyi m(kodesi bev6telek 1372

ldegenforgalmi ad6
Kommunelis ado
G6pjarm(ado
Lakb6r

P Birsag, p6tlek, egy6b saj.bev

115
193

1900

2. Kozhatalmi bevetelek 2208

l.MIk6d6si bev6telek <isszesen 3580

Telepulesi Onk.mUk tem
Egyes jovedelem pntl6 tam.kieg
A telepul6di.6nkorm szoc.6s gy.j. etk.f.t
K0nyvtar tamogatasa
Kozpontosltott mr:ik.c.tAm
Kieg tam a helyi 6nk berkiadasAaihoz
Felhalm.c. temogatas
Mrikod6kepesseg meg6rz.szolg.kieg.tam

1497

7715
1800

1324

ll.T6mogatisok tisszesen 18336

lll. Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 3700
Tamogatas6rt6kr.i mUkodesi bevetelek
Ebbol: onkorm-t6latvett

Egy6b atvett
Tamoqatasert6k( felhalmozasi bevetelek

4255

lV.Temogatas6rt6kI bev6t.6ssz. 4255
l\/r:ikodesi celU atvetel allam.kiv0lrol
Felhalm.celu atvetel allamh.kivulr0l
V.V6glegesen etvett p6nz 6ssz.
Vl.Tamog. k6lcscincik visszat6rlil.
lvlLi kodesi cel! hitel felvetel
Felhalm.cel0 hitel felv6tel
Vll. Hitelek
Vlll.P6nforg. n6lkiili bev6tel 't5443

lX.Kiegyenl. fiigg6, 6tf.bev6tel
BEVETELEK OSSZCSTT.I 453',t4



2/a melleklet Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzat 2020.6vi k6ltsegvet6set6l szola /2 2020.evi onkormdnyzati rendelethez

BOKOR KOZSEGI ONKORMANYZAT

NORMATiV TAMOGATASOK

2020.6vi Ft-ban

Allami tamogatas jogcimei osszeg

Zoldterulet-gazdAlkod6ssl kapcsolatos feladat ellat tamo 466200

Kozvilagitas fenntadas6nak tamogatasa 576000

Koztemeto fennta(esaval kapcsolatos feladatok temogat6sa 100000

Kozutak fenntartasanak tAmogatasa 347310

Egyeb kotelez6 onkormAnyzati feladatok temogatesa 5000000

Polqermesterek illetmeny tamogatasa 954500

Ud u16helyi feladatok t6mogatasa 52800

A telepUl6si onkormenfzatok szocialis feladatainak egy.tam 1543903

Szocialis 6tkeztetes 196080

Falu gondnoki szolg6ltatas 4250000

Hazi segitseg nyujtas gondozas 1650000

Hazi segitseg nyujtas segites 7 5000

Telep0l6si 0nkormenyzatok Kulturalis tamogatasa 1800000

Normativ tamogatasok dsszesen 't7011793



Bokor K6zs6gi Onkorm anyzat

2020. evi sajat bev6telei

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2020.€vi
eloiranyzat

Szolqaltatasok
F0ldhaszonb6rleti dij
Szemeteszsak eladAsa
TIristahiiz bevetele
Berleti d! bevetel
Szocialis 6tkeztet6s bev6tele
Teremberleti dii

Tov6bbsz5 ml6zott szolq6ltatesok

Eqv6b saietos bevetel

AFA bev6telek visszat6rul6sek

Kamatbevetelek

20
40
1000

272
40

lnt6zm6nyi m0k. bev.6sszesen 't372

Falugondnoki aut6 eladasa
F0ld terulet eladasa
Saj6tos felh.6s tokejellegti bev.

Penzugyi befektetesek bev6tele

2200
1500

Felhalmozisi 6s t6kej.bev.6ssz 3700

2/b.sz mell6klet
2020. evi kv-i rendelethez



3 sz. melleklet
2020 evi kv-i rendelethez

Boko r Kozseg O n ko rm A nyz at
2020.evi mfi kddesi kiadasai

1. Nem vesz6lyes(telepulesi)hulladek vegyes(oml)
begyr:jjtese,szallitesa, atrak6sa

2. Kozutak, h idak,alag utak i]zemeltetese

3. Onkorm6nyzati vagyonal valo gazdelkodas. kapcs

4. Z0ldterUletkezeles

6 Kozvilagites

7. Varos-6s kozseggazdelkodasi szolg

S.Szoci6lis etkeztet6s

9. Egyeb onkormanyzatl segely

1 0. Telepulesfejlesztesi projektek

1 1. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgeltat6s
Ebb6l: Szemelyi juttatas

Munkaad6i jerulek
Dologi

Letszam

1 2. Hosszabb idotartamU kozfoglalkoztatas
Ebbol Szem6lyijuftatas

Munkaad0i jarulek
Dologi

Letszam

1 3. Konyvtari szolgaltatas
Ebb6l: Szem6lyi juttates

Jaru16k
Dologi
Letszam

33tU
640
796

2588
453
1478

71

347

't 100

466

4806

727

178

13?4

900

4519

4657

250

3913
342
402

2142

503

4

2020 evi
e|6tenyzat

Megnevez6s

1

3020

5. Onkorm es onkormanyzati hivatalok jogalkoto
es eltlenos igazgatasr tevekenysege
Szemelyi
Munakad6t terhelo jarulek
Dologi I

Atadott p6nz
LetszAm

1



Megnevzes 2020.evi
eloira

127

'100

724

3257

127

127

2 555

100

680

2740
479
38

30172Mgktidesi kiadasok tisszesen

14753
2289
9535
2915
250
680
7

Ebb6t:

Afl l6tszem

2.alda

l4.KozmUvel6des k0z0ssegi 6s tarsadalmi reszvetel

15. Koztemeto fenntadas 6s mukodes

1 6. Udulohelyi feladatok

17. Hezi segits6gnyujtas
Szemelyi
J dru l6k
Dologi
L6tszam

I S.Haziorvosi szolgaltatas

19..Ar es belvizv€delem

20.Tamogat6si cel0 flnanszlrozasi mrjveletek

21. Civil szervezetek tamogatasa

22.OnkormAnyzatok elszamolasai a kozp. koltsegvet6s

1

Szem6lyi juttates
Munkaad6t terhe16 j5rul6k
Dologi
Egy6b tAmogat6s p6nzat
Ebb6l: Szocialis c6lU temogatas
Allamheztart6son beliili meg.visszafiz.



4.sz mell6klet
2020.evi kv-i rendelethez

B oko r K6z seg i O n ko rm 6 nyzat

felhalmozasi kiadasok
2020.6vi

BeruhAzdsok
Falugondnoki auto vAsadesa
6fa
Elmib rdszv6ny

Egy6b targyi eszkoz beszerzese
afa

FelIiitisok

KultUrhaz fel[jit6sahoz gez kaviteli terv

Eqy6b felhalmozAsi kiad6sok
Ebb6t:
Int6zmenynek atadott

VizmUnek atadott

2020 eui
el6 i16

Megnevez6s

14890

252

252

11035
2955
450

354
96
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Bokor 6nkorm 6n7'tat 6ltal nyrijtott kiizvctett t6mogatisok

7. szimir melldklet
2020. evi kv-i rendelethez

ezer lorintban
Sor-
szfnr

Bo,6tcli jogcim M6rt6ke
(%)

Ked\,ezm 6n)ek
ijsszege

I 3 4

1 Ell6tottak tdritdsi dij6nak elenged6se 0 0

2 Kommun6lis ad6b61 biztositott kedvezmdny,
rlentess6g

Idegenforgalmi ad6b6l
kedvezmdny, mentess6g

bir4ositott

4 G6pjrirmiiad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentess6g

Helyis6gek haszrosit6sa utrin kedvezrn6ny,
mentessdg

6 Egy6b kedvezm6ny

7 6sszesen 0 0

3.

5.
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.IAVASLAT
Bokor Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nck

2020. 6vi munkaterv6re

K6sziilt: Bokor Krizsdg Onkormanyzata Kdpvisel6-testtiletdnek 2020. februrir 10.-i iil6s6re
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A .....i2020.(11.10.) sz. hatarozat melldklete

Bokor Kozsdg On kormrnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2020.6vi munkaterve

A testiilcl minden rcndes munkaiil6sdn nregtirg\alja:

Els<i napirendi pontkent a.,Besziimol6 az elmtlt iilesen hozott hatdrozatok vdgrehajt6sArol, a kdt iiles kdziitt
tortint fdbb esemdnyekrol. 6truhazoft hateskiirben hozott ddntdsek16l" szolo, polgArmesteri el6terjesztest.

A kepvisel6-tcstiilct a munkatervben titcmezetteken tfl - sziiksdg szerint megt6rgyalja:

> A ktiltsegvelds modositas6t, vdgrehajtds6hoz kapcsol6d6 intezkedeseket,
> Az irnkormanyzat penztgyi-gazdasrigi helyzetdrol sz6lo beszamol6t, a tovribbi feladatokra vonatkoz6

javaslatot.
) A rendeletek feliilvizsgelatet, modositesat,
> A benyijthato pirlyilzatokr6l sz6lo javas latot, toviibbii
)> Az elnyert pdly6zatok v6grehajtiisiirol szol6 t6jdkoaat6t, besziimolot.

l.
2020. ia tlr 22.

Falugondnoki gdpj6rmii beszerzdsdvel kapcsolatos feladatok tovebb6javaslat a rdgi gepj6rmii
6rtdkesitdsere
El6terjeszt6: Hegediis Pdl polg6rmester

MAtrasz6l6si Kaizits Onkomiinyzati Hivatal miikiiddsdvel kapcsolatos feladatok
El6terieszt6: Hegediis Pril polgiirmester

3. Egyebek

I . A Helyi Viilasztiisi Bizottsrig elndkdnek trijdkoztat6ja a 2020. janu1r 26. naplitn tartott dnkormenyzati
viilasztiisok eredmenyertil
Ekiteriesao: Kalocsai Peter HVB elndke

2. Kdpviselo-testtlet ta&ienak eskiitdtele, megbi26levdl atadiisa, eskiiokm6ny aliiArisa
El6terieszt6: Kalocsai Peter HVB elndke

3. Polgiirmester eskiitdtele, megbiz6levdl atadiisa, esktiokm6ny aleir6sa
Eloterieszt6: Kalocsai Pdter HVB elnoke

4. PolgArmester tisaeletdij6nak, k6ltsdgtdritdsenek meg6llapit6sa
El6rerjesztd: Mdrkus SAndor jeg) 26

5. Az alpolgitmester megviilaszAsa, eskiitetele, eskUokmany alairiisa
El6teriesa6: Hegediis P6l polgermester

6. Alpolgarmester tiszleletdijdnak, kdhsdgtdritesdnek, meg6llapitAsa
El6terjeszt6: Hegediis Pal polgiirmester

7. Javaslat a Szewezeti ds Miikrtddsi Szabiilyzat feliilvizsg6lat6ra
E!!l!!jeszt6: MArkus Sdndor jeg) zo

8. TAjdkoztatas a kepvisel<ik egyes ktitelezettsdgeir6l
f l6terjesad; Mdrkus Sdndor jegyzti

l.

2.

2020. februdr 10.



Tisztclt K6pvisel6-tcstii lct!

A Magyarorsziig helyi 6nkormiinyzatairol szolo 201 l. evi CLXXXIX. t6rvdny 44.$ drtclmdben a helyi
iinkormanyzatok kdpviscl6-testiiletei. rgl Bokor Kozseg onkormdnyzata Kdpvisel6-tcstiilete is sziikseg
szerint. de dvente legalebb hat alkalommal iildsezik.
A Kdpvisel6-testiilet 2020. evi munkatervdnek segitsdgeyel nem csupAn a kdpvisel6{estiiletnek ds hivataliinak
lesz tervezhetobb az onkormiinyzati munka. hanem az - a kozzelf,rclevel a polgrirok szdmdra is 6tlethatobbd
vnlik

Jelen munkaterv tartalnazz.a titbbek kttzOtl azon napirendi tdm6k megtArgyalasiit, melyeket az onkormiinyzati
tdrvdny ds egydb hatiilyos jogszab6lyok vagy a testtilet koriibbi dtintdsei eloirnak.
A konkrdt napirendi pontok el6tt (a minden rendes munkaiildsen megt6rgyalando beszdmol6n tLil) azon
tdmaktiritket is jelerem, melyek ugyan testtileti ddnt6st igdnyelnek, de megtiirgyaliisuk id6ponthoz - amak
jellege, illetve jogszabiilyi viiltozisokbol eredtien mdg nem ktilhet6.
A munkaprogram teljessdge drdekeben az eltiterjesztesben szerepeltenem a 2020. dvben m6r megtartott, illetve
jelen iil6sen 6rgyalando t6makat is.

Fentiek alapjrin kdrem a Kdpvisel6-testtiletet az el6terjesztds megtArgyaliisiira - amennyiben tov6bbi javaslataik
vannak az ez evt munkaprogram vonatkoziseban, lgy annak megteteldre , majd a kiivetkezo haterozati javaslat
elfogad6s6ra:

HATAROZATI JAVASLAT

Bokor Ktizs6g OnkormSnyzata Kepvise16-testiilet6nek
2020.6vi m un kalerv6rc

1. Bokor KOzsdg Onkorm6nyzata Kdpviseki-testtilete 2020. dvre szol6 munkatervdt a melldklet szerinti
tartalommal rillapida meg. A testiilet felkeri az drintett napirendek eloterjesztdit, illetve a tdmak
el<ikdszitdsevel megbizott felelostiket, hogy a testtilet ez dvre sz616 munkaprogramja sikeres
megyalosit6sa drdekdben az munkatervben foglaltakat tekintsdk magukra n6zve kiitelez6nek.

2.
Hat6rid6: az eloterjesadsek jegyzo reszere tdrteno leadiisdra: a tervezett iil6s napjiitol visszaszimolt 10.
napig.
Felelos: napirendek el6terjeszt6i, illetve a tdm6k elok6szitdsdvel megbizottak

4. A testiilet felkdri az jegyztlt, hogy az munkateryet az eloterjesztdsdrt felekisdk, tov6bb6 a t6ma
el6kdszitdsevel megbizoftak reszdre kiildje meg.

Haterido: drtelemszerii
Felelos: Miirkus Siindor jegyzo

Bokor. 2020. februiir 5

M6rkus S6ndor sk
jegyzo

Kepviselo-testiilet rendes iileseinek kezdisi idopontja a meghatiirozott iildsnapokon 17.00 ora.

3. A kdpviselo-testiilet felkdri a polgiirmestert ds a jegyzrit, hogy az munlaterv hatalyosul6sat kisdrjek
figyelemmel, sziiksdg szerint tegyenek javaslatot annak m6dositdsiira, toviibbii az ekire nem tervezheto,
dtintest igdny l6 javaslatokat terjessz6k a testiilet eld.

Hatiirid6: drtelemszerii
Felel6s: Heged[is Pel polgArmester

Mdrkus Srindorjegyz<i

Hegediis Pril sk.
polgermester



9. Ugl,rcndi Bizottsdg elniikinek tAjdkoztatAsa a kipviscltik vag) onnt ilatkozatava l kapcsolatban

EI6tcricszt6: Berta Roland Ug) rendi Ilizottsiig elrl6ke

10. Javaslat az 6nko rmanyzat 2020. dvi kdltsdgvetdsdnek clfogadiisdra
Elotcricszto: IIegediis l)dl polgiirnestcr

I I . Javaslat az itnkolTx,anyz.at2020.6vi iildstervdnek elfogadasiira

.E'latcrjc!4a: Hegedils Pdl polgdrmester

12. Falugondnoki gdpjiirmii beszerzdsdvel kapcsolatos feladatok. a rdgi aut6 megv6s6rlAs6ra
bedrkezett ajAnlatok bontdsa, elbiriildsa
Elotedeszt6: Hegedis Pdl polgiirmester

I 3. Javaslat iinkormiinyzati ingatlan hasznosit6s6ra
El6terieszto: Hegediis Pal polgermester

14. Egyebek

2020. m6rcius............. KOzmcghallgatis

3.

2020. mircius 26.

l.Besz6mol6 ....

2. Az 
'nkorrfliuJyzat 

2020. evi kaizbeszerzesi tervdnek elfogadasa

3. Egyebek

4.

2020. iprilis 30.

l.Besziimol6

2. A szocidlis dtkeaetds nyersanyagktiltsdgdnek ds tdritesi dijiinak feltilvizsgiilata
L ldlerj$4.1i Mdrkus Sdndorjeglzo

3. A h6zi segitsdgnyrijtds onkoltsegeir6l ds t6ritdsi dijA16l szolo rendelet feliilvizsgiilata
El6tericsao: Miirkus Siindor 1egyz6

4. N6grdd Megyei Katasztr6favddelmi igazgat6srig besz6mol6ja ( ilisban )
El6terje sao: Hegediis Piil polgarmester

5. A Pdsztoi Tr:izolt6s6g 2019. dvibesziimol6_ia ( iriisban )
El6tericszt6: Hegedfi s Pil polgiirmester

6. Falugondnok beszimol,lla a2019. evben vegzett munkij616l
El6terieszto: Berta Roland falugondnok ( irasban )

7. Beszimo16 a Ktizds Onkormiinyzati Hivatal 2019. evi munkdjrir6l
El6terjeszt6: Mrirkus Srindor jegyzri

8. Egyebek



2020. miius 28.

I. Besz6molo ..

2. Javaslat Bokor K6zseg OnkormAn)zata 2019. dvi ziirsziinraddsdnak elfogaddsdra
Eldterieszt6: IJeeedris Pdl pok:drrnester

3. Beszimol6 a Csal6d ds Cyermekj6ldti Szolg6lat 2019. dvi mUkitd€sdrol
El6teriesl6: CsaLidgondoz6 ( iriisban )

.1. Egyebek

6.

2020. aususztus 13.

I . Besziimol6

2. Javaslat iskolakezddsi t6mosat6s megrillapitdsa
El6terieszto: Hegediis Pril polgArmester

3. Egyebek

7.

2016. szeptember 24.

| .Besziimo16....

2. Javaslat az 6nko.rl;.inyzat2O2O. dvi kitltsegvetdsenek m6dosit6sdra
EloteriesZto: Hegedts Pdl polg6rmester

3.Egyebek

8.

2020. november 26.

l. Beszimol6 ...

2. Kar6csonyi rendezvdnyek megbeszdl6se
El6ter eszt6 : Hegediis Pel polgiirmester

3. Egyebek

Az munkaterr'et kapi6k

jegyzo, a testiilet tagjai, valamennyi el6terjesa6

Y
no

Bokor. 2020. februrir l0

*

,"r!":kLQ
po lgiirm este r


