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 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésén 

2010. 12. 13-án. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

  Bai Lászlóné, Dendel Barnabás, K. Nagy László, Tóth László képviselők 

   

  Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

  dr. Ispán Csilla jegyző 

  Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

  Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs 

  Mertus Barnabásné bizottsági tag 

  Stefánné Nagy Magdolna bizottsági tag 

  Hudák Gábor bizottsági tag 

  Kertész Roland bizottsági tag 

  Nádasi Ildikó intézményvezető 

  Szegedi Lászlóné intézményvezető 

  Takács Edina intézményvezető 

  Nagy Gergely Nyugdíjas Egyesület vezetője 

  Szőnyi Tamás református lelkész 

  Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

  Molnár Zsolt Sport Kft. ügyvezetője 

  Tóth Kálmán Attila Horgász Egyesület elnöke 

  Tamás István Bőcsi Polgárőr Egyesület elnöke 

  Hideg Róbert Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány elnöke 

  Bikki István Bőcs és Vidéke Vadász Társaság elnöke 

  Nagy Albert érdeklődő állampolgár 

  Balázs Barnabás érdeklődő állampolgár 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, és az érdeklődő 

állampolgárokat.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi 

tag közül 7 fő jelen  van. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére. Javaslata alapján a képviselő-testület a 

jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag Dendel Barnabás képviselőt  és Bálint László 

alpolgármestert jelöli ki. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Nagy László polgármester 

2. Az önkormányzat I-III. Negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előadó: Nagy László polgármester 

3. Javaslat a helyi adórendelet módosítására 

Előadó: Nagy László polgármester és dr. Ispán Csilla jegyző 

4. Javaslat az önkormányzat szennyvíz- és csatornadíj megállapításáról szóló 
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rendelet módosítására 

Előadó: Bai Lászlóné képviselő 

5. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására 

Előadó: dr. Ispán Csilla jegyző 

6. Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére 

Előadó: dr. Ispán Csilla jegyző 

7. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 

Nagy László polgármester: Év végén már a következő évre kell gondolni, és hogy minél szélesebb 

körű legyen a tájékoztatás és minél több információval rendelkezzenek, a kialakult gyakorlat szerint 

a koncepció megfogalmazásakor a testületi ülést összekapcsolják közmeghallgatással. Így egyre 

több ember javaslatát tudja a képviselő-testület figyelembe venni és ha elfogadják, bekerül a 

következő év költségvetésébe. 

A költségvetési koncepcióról egy pár gondolatot ismertet: A gazdasági válságnak sajnos nincs vége, 

sőt senki nem vállalhatja fel reálisan, hogy 1-2 éven belül vége lesz. Különösen igaz ez az 

önkormányzat működését döntően befolyásoló sörgyárnak a működésére. A következő kép 

rajzolódik ki: a sörgyár is problémákkal küzd, ezért nem látható, hogy az iparűzési adó tervezett 

bevétele - amely döntően az önkormányzat költségvetését meghatározza – hogy fog megvalósulni. 

A másik probléma a munkaerő folyamatos elküldése, és mivel bőcsiekről van szó, fontos feladat 

valamilyen munkahelyet teremteni nekik is. Jelenleg még nagyobb gondnak látják, hogy év végén 

kb. 130 embernek szűnik meg a munkaviszonya az ún. Út a munkába programban és nem tudni 

ebből hány embert tudnak visszavenni. Jelenleg nincsenek konkrét információk, csak annyi, hogy 

január, február hónapban átmeneti intézkedés lesz. 

Ezek fényében az alapkoncepcióban foglalkozni kell a kiadások csökkentésével, hisz a bevételek 

biztosan csökkenni fognak. Az eddigi állami normatíva elvonást az önkormányzat költségvetéséhez 

képest nem lehet jelentősnek nevezni, de ez is 4,5 millió Ft. Egyrészt a kötelező feladatok ellátása 

során minden vezetőnek a múlt évhez viszonyítottan valamelyest csökkenteni kell a kiadásokat, 

másrészt komolyan át kell gondolni a nem kötelező feladatok esetében, hogy azokat milyen szinten 

akarják elvégezni. Az intézmények kiadásait (energia, egyéb segédanyagok, stb.) összesíteni fogják, 

figyelembe véve az inflációt. A másik nagy tétel a beruházási és felújítási kiadások, ezekről a 

képviselő-testület fog dönteni. Alapgondolata az, hogy azokat a munkálatokat végezzék el, amelyek 

a 2010. évi költségvetésben már egyszer el lettek fogadva, de az árvíz miatt nem valósultak meg. 

Felsorolja a tervezett beruházásokat: 

 Az Idősek Otthonának vízbekötése 

 Bő-Víz Kft-nek gépszín, barkácsműhely építése 

 az iskolavezetéssel újra át kell gondolni a zsibongó építését 

 tovább kell folytatni -remélhetőleg nem sokáig- a körömi figyelő kutak építését 

 2 db buszváró 

 piac kialakítása 

 belső-bőcsi faluközpont teljes kiépítésének befejezése 

 

Az Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft.   pályázata az ún. Látványkert megvalósítására,  ill. a Bő-Víz 

Kft. energiaudvaros pályázata is nyert. Az előző 40 millió Ft + ÁFA, az utóbbi 10 millió Ft + ÁFA 

értékű támogatást jelet, e kettő egy egységet fog képezni.  

 

 3 db falubejárat 

 a ravatalozók felújításának befejezése 

 külső-bőcsi faluközpont további fejlesztése és kialakítása (környező 3 telek megvásárlása) 
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 szennyvíztelep melletti telek, ill. József A.u. melletti telek vásárlása 

 termőföld felvásárlás folytatása  

 Petőfi út, Ady E. utca felújítása (2010-ben csak az Állomás út lett kijavítva) 

 Főút forgalomszabályozása 

 Balatonföldvári nyaraló rendbetétele 

 Faluház IKSZT pályázata 72,5 millió Ft (50 millió Ft vissza fog jönni) 

 

Elindult az iskola akadálymentesítési pályázatának és a belső-bőcsi játszótér pályázat elszámolása, 

nem tudni, mikor fognak ezek a pénzek az önkormányzat rendelkezésére állni.  

Nagyobb összeget jelentett ebben az évben a gátrendszer felújítása. Belső-Bőcsön saját erőből elég 

sokat haladtak előre, ebben a hónapban elkezdték egy 100 millió Ft-os pályázat előkészületeit, 

amely a külső-bőcsi gátrendszer felújítását segítené. Itt felmerülhetnek tételek, amelyek ki lesznek 

dolgozva a költségvetés elfogadásáig. 

  

 Malom épület tetőfelújítása, amennyiben nem sikerül az egyéb tervek megvalósítása 

 a megvásárolt 7,9 ha területű földterületen telkek kialakítása 

 Déryné u. közvilágítása 

 óvoda-bölcsőde építése érdekében meg kell gyorsítani a hely biztosítását (bontás). 2 hete 

írták alá a VÁTI-val a 100 millió Ft-os pályázatot. A kiviteli terv rendelkezésre állását 

követően el kell indítani  a közbeszerzési eljárást. Ha sikerül, a következő év végére elkészül 

az új óvoda-bölcsőde. Ez egy 300 milliós beruházás, ezt ki kell fizetni, ezeket a pályázati 

pénzeket céltartalékként kezelni kell.  A 100 millió Ft-ot elszámolás után kapják vissza.  

Nem kis feladatok ezek, ha sikerül a megvalósításuk, akkor hosszútávon csak kisebb simításokra 

lesz szükség. Az iskolára beadott energetikai KEOP-os pályázat kérdéses még, a mai napig nem 

kaptak választ. 

Kérdezi a jelenlévőket, hogy a falu érdekében mit szeretnének, ha megvalósulnának. 

 

Tóth Kálmán Attila Horgász Egyesület elnöke: Beadott egy kérelmet a testületnek. 3 éve 

előkészületeket tettek, hogy a bányató környezete olyan szinten legyen, ami megfelelő árvízvédelmi 

szempontból is. Ez az idei árvíz közbeszólt, kibontotta a gátat, bebizonyította, még nagyobb víz tud 

jönni, a halak útra keltek, csak becsülni tudják, mennyi kár lett belőle. Az ott lévő építési anyagokat 

már felhasználták, így már munkát végezni nem tudnak, ebben kért segítséget az önkormányzattól. 

Jelen helyzetben halat telepíteni nem szabad. Végleges megoldás kell: az utat helyrehozni és 

mellérendelni egy gátrészt, ami megakadályozná a legnagyobb víz befolyását is. Földre és murvára 

van szükség. A bontásoknál keletkezett kiválogatott anyagok bedolgozhatóak. A szépészeti munkák 

beindultak (fásítás), örül, hogy a közhasznú munkások is segítettek.  

 

Nagy László polgármester: Meg fogják nézni. A testület eddig is a szívén viselte a tó helyzetét, 

megfelelő bevezető utat készíttetett a tóhoz.  Tisztázni kell, hogy milyen törmelékeket lehet 

felhasználni, amit a Környezetvédelmi Hatóság nem kifogásol. 

 

Nagy Albert érdeklődő állampolgár: Örömmel veszi a Petőfi út tervezett felújítását. Szeretné, ha a 

bőcsieknek hagyatéki tárgyaláson kell részt venniük, ne kelljen Miskolcra utazni a közjegyzőhöz, 

hanem helyben kihelyezett tárgyalást biztosítana az önkormányzat. Vannak, akiknek az utazás 

egészségi állapotuk miatt is nehézkes. Másik kérése: a templommal szemben lévő parkot szeretné, 

ha kivilágítanák a jobb közbiztonság érdekében.  

 

Nagy László polgármester: A világítással kapcsolatban: tervezi az elkészülő látványközpont, a 

környező épületek díszkivilágítását megújuló energia felhasználásával. Megvizsgálják a 

hagyományos világítás lehetőségét is.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A közjegyző kihelyezéssel kapcsolatban annyit tud tenni az önkormányzat, 



 4 

hogy felveszi a kapcsolatot,  miután a közjegyzőt jogszabály erre nem kötelezi... 

 

Nagy László polgármester: Valószínűleg nem találnánk olyan közjegyzőt, aki vállalná az 

utazgatást Bőcsre, viszont az önkormányzati buszt igénybe lehet venni ilyen célra is, ha valaki rossz 

egészségi állapota miatt nehezen utazik.   

 

Bikki István Bőcs és Vidéke Vadász Társaság elnöke: Meg kellene vizsgálni, hogy mennyibe 

kerülne és mennyi idő alatt térülne meg a Faluház földenergiával való ellátása.  

 

Nagy László polgármester: A hőszivattyúnak nagyom magas az elektromos energia felhasználása. 

Nem megoldható, mert ezek a hőszivattyúk kizárólag csak padló, oldalfal, mennyezetfűtés esetén 

alkalmazhatóak, az intézményekben lévő radiátoros fűtésre nem alkalmasak. A sörgyár melletti 

területen fúrnának 1800 méter mélységre 2 kutat (a két kút között min. 1 km távolság kell), melynek 

költsége kb. 300 millió Ft, 

az intézményeket összevetve 70-80 év múlva térülne meg ez a beruházás. 

Energia területén legcélszerűbb és leggazdaságosabb megoldásnak tartja a szalmabála tüzelésű 

kazánt, ami 20-25 millióba kerül, az üzemeltetési költsége elenyésző. Erre most van egy KEOP-os 

pályázat 80%-os támogatottsággal. Ami még szóba jöhet, a szennyvíz-telepen építendő biogáz 

erőműben termelődő 80-90 C°-os víz, amit  elvezetnének az iskolacentrumba. Számításokat kell 

végezni, hogy ez hány év alatt térülne meg. 

 

Nádasi Ildikó intézményvezető távozik a teremből. 

 

Tamás István Bőcsi Polgárőr Egyesület elnökhelyettese: Korábban is felvetette már  a rendőrőrs 

kialakításának lehetőségét Bőcsön. Úgy tudja, hogy Bőcsön meg akarják szüntetni a meglévő őrsöt, 

ami nem lenne jó dolog. Inkább Bőcsön kellene helyben biztosítani a megfelelő feltételeket az őrs 

működéséhez, így jobb lenne az együttműködés is a polgárőrségnek a rendőrséggel.  

 

 

Nagy László polgármester: Kb. Félévente változtatja a rendőrség az álláspontját. A 

pihenőirodához a feltételek most is adottak. A rendőrőrs idekerüléséhez kicsi ez a falu.  Pályázni 

lehet az önkormányzati vagyontárgyakban okozott kárra, mivel a belső-bőcsi óvodát nem kis kár 

érte, ezt a pályázatot be fogják nyújtani. Sokat segítene a rendőrőrs kérdésében, ha ezt az épületet 

helyre lehetne hozni. De addig, amíg magának a rendőrségnek sincs elhatározott koncepciója, addig 

sok pénz rákölteni nem érdemes. 

 

Nagy László polgármester: A központi orvosi ügyelet Bőcsre helyezésével kapcsolatban 

tájékoztatja a jelenlévőket: 12 társult település polgármestere tavaly hozzájárulását adta a bőcsi 

központ kialakításához, azonban időközben a választások után polgármesterváltások is voltak. Az új 

polgármesterekkel is folyt tárgyalás, remélhetőleg sikerül őket is meggyőzni. Újra elküldték azt a 

határozati mintát, amit el kell fogadniuk.  Sajnos olyan rossz az alapszerződése ennek a társulásnak, 

hogy akár 1 vétóval is meg lehet akadályozni az áthelyezést. Legutóbb Gesztely és Köröm mondott 

nemet, ugyan most vállalták a többiek előtt a hozzájárulást, de jelenleg nem nagyon lehet bízni 

abban, hogy mind a 12 önkormányzat hozzájárul.   

 

Szőnyi Tamás református lelkész: Az állomásnál történő útjavítás időszerű volt, köszöni szépen a 

maga és a többiek nevében is. A belső-bőcsi faluközpont ill. a templom kivilágítása szóba került, 

Nagy Alberttel egyetért. Nemcsak a parkot kellene megvilágítani, hanem azt is látni kell, hogy ki 

akar a templomba bemenni. Az elmúlt közmeghallgatáson kérte forgókamera felszerelését, most a 

péntek reggelre történő templomablak betörés beigazolta a szükségességét. Nem tudja, a 

kamerarendszer működik-e, mert jelen esetben segítene annak felderítésében, hogy a frissen 

felújított templomot ki sarazta össze bemászva az ablakon, eltulajdonítva a hangosításhoz szükséges 
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eszközöket. Ígéretet kapott a veszélyes, de nagyon szép gesztenyefákkal kapcsolatban, hogy 

továbblépnek. Szeretné, ha ezeken a gesztenyefákon könnyítenének. A ravatalozók felújítása jó és 

szép, a munkák szervezése során az ő észrevételei is meghallgatásra találtak. Köszöni szépen 

nemcsak az egyház részére nyújtott pénzügyi támogatást, hanem az egyéb segítséget, az 

együttműködést is. A kért támogatásról az elszámolást fogják hozni. Elmondja, hogy a Borsod-

Gömöri Református Egyház is 1 millió forinttal támogatta a mostani nyári munkákat, illetve innen 

helyből az önkéntes adakozás még mindig folyik. Köszöni szépen a támogatást. Részéről a 

koncepcióban felsorolt dolgokat jónak látja, és kíván hozzá sok erőt. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Kovács Pál kérte meg, aki tevékenyen részt vett abban, hogy 

megalakuljon a karate szakosztály, hogy eszközbeszerzéshez 130.000,- Ft-ot biztosítson az 

önkormányzat. 

 

Nagy László polgármester: Ez majd a sporttámogatásoknál beveszik, mint javaslatot. 

Kéri a testületet az elhangzottaknak megfelelően, hogy a koncepcióról szavazzanak. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

904/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: az önkormányzat 2011. évi koncepciója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési 

koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A bevételek területén: 

 

- Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kintlévőségek kezelésére, beszedésére 

- Törekedni kell minden területen az előírt bevételek minél nagyobb hatékonysággal történő 

beszedésére. 

- Továbbra is minden intézmény vonatkozásában élni kell a pályázati lehetőségekkel 

- A kistérségi társulás együttműködési lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

- Az intézményi bevételeket illetően meg kell vizsgálni a saját bevételek növekedését eredményező 

lehetőségeket. 

 

A kiadások területén: 

 

- Az önkormányzati gazdálkodás minden területén az eddigieknél is fokozottabban kell törekedni a 

feladat ellátáshoz igazodó, szigorú költségvetés készítésére, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe 

vevő szigorú, takarékos gazdálkodásra. 

- Az intézmények hatékonyabb működésére, kapacitás teljes kihasználására kell törekedni, indokolt 

esetben gazdaságosabb megoldást kell keresni. 

- Át kell tekinteni az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket, folyamatosan nyomon 

követni azok felhasználását. 

- Felül kell vizsgálni az érvényben lévő szerződések, megállapodások, kedvezőbb feltételek szerinti 

módosítását. 

- Felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok tételeit, azok szükségességét. 

- Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az átmenetileg rendelkezésre álló szabad 

pénzeszközök hasznosításából minél nagyobb összegű kamatbevétel realizálódjon. 
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A beruházások területén a testület különösen az alábbi célokat határozza meg: 

- látványközpont, rózsakert, kialakítása Belsőbőcsön, folytatni kell a belsőbőcsi faluközpont 

kialakítását, 

- új óvodaépület építése, benne bölcsődei csoport kialakítása, a szükséges épületbontások folytatása, 

- 3 darab Falubejárat kialakítása, 2 darab buszmegálló átalakítása, 

- körömi figyelő kutak építésének folytatása, 

- telek és termőföld vásárlások folytatása, 

- területrendezési terv módosítása, 

- piac kialakítása, 

- külsőbőcsi Faluközpont további fejlesztése és kialakítása (környező 3 telek megvásárlása), 

- szennyvíz melletti telek, ill. József A. u. melletti telek megvásárlása, 

- energiaudvar pályázat megvalósítása, 

- Bő-Víz Kft-nek gépszín, barkácsműhely építése, 

- telekalakítás a megvásárolt 7,9 ha területen, 

- orvosi ügyelet Bőcsi központtal történő megvalósítása. 

 

A felújítások területén a testület különösen az alábbi célokat határozza meg: 

- Faluház fűtési és légtechnikai rendszerének tervezése, kivitelezés, 

- Polgármesteri Hivatal felújítása és fűtéskorszerűsítése, 

- útfelújítás (Petőfi út,  Ady E. u, Rákóczi u.), 

- Rákóczi út forgalomszabályozása 

- iskola KEOP pályázat megvalósítása 

- ravatalozó felújítás befejezése, 

- Balatonföldvári nyaraló felújítása, 

- Faluház Ikszt pályázatban meghatározott korszerűsítésének folytatása, 

- iskolaépületben zsibongó bővítése, 

- Bőcsi Idősek Otthona vízbekötés, 

- Malomépület tetőfelújítása, 

- Déryné utca és a templom környékének közvilágítása 

 

 
Távozik a teremből Tóth Kálmán Attila, Kertész Roland, Nagy Albert, Takács Anita, Takács Edina, 

Molnár Zsolt. 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzat I-III. Negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató. 

 

Nagy László polgármester: Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, Bai Lászlónét a bizottsági ülésen 

elhangzottakról adjon tájékoztatást. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: Az önkormányzat elkészítette a 2010. évi költségvetés 

szeptember 30-i tejesítését, melyet a bizottság december 9-én tárgyalt és megfogalmazta 

véleményét.  

(A bizottsági ülésen elhangzottakról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

905/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: az önkormányzat 2010. évi I-III negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat I.-III. 
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negyedévi gazdálkodásáról szóló polgármesteri előterjesztést tudomásul veszi. 

 

 

Távozik a teremből: Zsámba Lajosné, Mertus Barnabásné,  Stefánné Nagy Magdolna, Hudák 

Gábor, Szőnyi Tamás. 

 

3. napirendi pont: Javaslat a helyi adórendelet módosítására 

 

Nagy László polgármester: December 15-ig van lehetőség az adómérték tekintetében a helyi 

adórendelet módosítására. Javasolja, hogy az eddigi adómértékeken 2011-re ne változtassanak. Kéri 

a képviselők, hozzászólását, javaslatait. 

 

Tóth László képviselő: Beszéltek arról, hogy az önkormányzat nem kötelező feladataira fordított 

pénzt csökkenteni kell. Nyilván ilyen a sport is.  A parlament megszavazta, bár az Európai Unió 

még nem fogadta el a társasági nyereségadóról szóló törvényt. Kérdezi a polgármestert, hogy ennek 

ismeretében folytatott-e tárgyalásokat a Sörgyárral, ha már az önkormányzat ilyen pozitívan áll 

nemcsak a helyi kisvállalkozókhoz, hanem a Sörgyárat érinti főként ez a helyi adómérték, amit 

barátinak tekint. Őt felkeresték többen, akik tárgyalnának a Sörgyárral, de úgy gondolja, ez nem 

külsős emberek feladata. 

 

Nagy László polgármester: A sporttörvény módosításával kapcsolatos lehetőség kihasználásáról 

majd zárt ülésen fognak tárgyalni. 

Visszatérve a helyi adómértékekre: az iparűzési adó, telekadó vonatkozásában zavaróan hatna, ha 

emelnének 1 tizedet a mértéken. (maximum ennyit lehetne emelni.) 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Ő személy szerint tavaly sem tartotta jónak, hogy 1, 9 %-ra 

emeljék. A válság miatt az adóemelést nem tartja helyesnek, még mindig nincsenek a vállalkozások 

ehhez olyan helyzetben. 

 

Nagy László polgármester: Most 15-éig csak az adóemelés kérdésében kell dönteni, csökkenteni 

év közben bármikor lehet. Jelenleg sem emelést, sem csökkentést nem javasol. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

906/2010. (XII. 13.) határozat 

 

Tárgy: Helyi adók mértékének felülvizsgálata 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók mértékét felülvizsgálta és úgy 

határoz, hogy az építményadó, a telekadó és az iparűzési adó mértékén 2011 évre nem kíván 

változtatni. 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Van egy változás, ami adórendelet-módosítást igényel, függetlenül az 

adómérték változásától. Tájékoztatásul elmondja, hogy az építményadónak az önkormányzat 

rendeletében 600 Ft/m2 a mértéke, ez év december 30-ig 900 Ft/m2 a maximuma, jövő évtől ez a 

maximum 1100 Ft/m2-re változik. A telekadó maximum 200 Ft/m2, ez az önkormányzat 

rendeletében 150 Ft/m2.  A vállalkozások kommunális adóját januártól megszüntetik, ezért ezt a 

rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Az iparűzési adó jogszabályból kikerült a korábbi a piaci 

vállalkozói kiskereskedelem, mint ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység. Ebben az esetben úgy 

határoz a jogszabály, hogy ha a 30 napot meghaladta ez a tevékenység, akkor maximum 1000 
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Ft/nap lehetett az iparűzési adó mértéke. E tevékenység helyett most építőipari tevékenység, illetve 

minden más, ide nem sorolható tevékenység, egyéb tevékenység kategóriába kerül. Az építőipari 

tevékenységnél az adó maximum továbbra is 1000 Ft/nap, az egyéb tevékenységnél maximum 5000 

Ft/nap.  

Kéri a testület hozzájárulását a helyi rendelet módosításához a jogszabálynak megfelelően. 

 

Tóth László képviselő távozik a teremből. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 

rendeletet: 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2010. (…..) számú rendelete az 

iparűzési adóról szóló 20 /2009. (XII.15.) számú rendeletének módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többszörösen módosított 

1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében, 5. § a.) pontjában és a 6. §. a.) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság véleményének figyelembevételével 

az iparűzési adóról szóló 20/2009.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (a 

továbbiakban: rendelet) a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet 4.§ (2) bekezdés rendelkezései helyébe a következőn rendelkezések lépnek: 

 

„4. § (2) Ideiglenes jelleggel végzett ipari tevékenység során az adó mértéke: 

a) építőipari tevékenységet, természeti erőforrást feltárása, kutatása esetén naponként 5000 Ft 

b) egyéb az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben naponként 1000 Ft. 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszíti. 
 

 

 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezte a 

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2010. (…..) számú rendelete a 

vállalkozók kommunális adójáról szóló 7/2007.(IV.21.) számú rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többszörösen módosított 

1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében, 5. § b.) pontjában és a 6. §. a.) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság véleményének figyelembevételével a 

vállalkozók kommunális adójáról szóló 7/2006. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 

7/2006. (IV.21.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi. 

 

2. § E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
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Tóth László képviselő visszajön a terembe. 

 

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat szennyvíz- és csatornadíj megállapításáról szóló 

rendelet módosítására. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Tavaly 1 m3 szennyvíz megtisztításának díja 1009 Ft volt, ebből a 

lakosság 400 Ft-ot fizetett, a KÖVIM támogatás 419 Ft, az önkormányzati támogatás 124 Ft volt. 

Kalkuláció készült a felhasználásról, a költségekről. Bázis szinten vannak, 2011-ben nem fogja 

meghaladni az 1009 Ft-ot a fajlagos ráfordítás. Ezért javasolja, hogy a jelenlegi  400 Ft/m3 

lakossági és az 1009 Ft/m3 közületi díj jövőre ne változzon. 

 

Hideg Róbert távozik a teremből. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A szemétdíj mértékéről elmondja, hogy tavaly 358 + ÁFA/kuka mértéket 

javasolt a Cirkont, ebből 6,8 %-os engedményt sikerült kialkudni, így tavaly 333,66 Ft-ot fizettek 

kukánként. Ez évre a Cirkont a 358 Ft helyett 375 Ft-ot ajánl.  

 

Nagy László polgármester: Most az a probléma, hogy nincsenek alkupozícióban. A másik: 

Sajókazán megépülne a szeméttelep, az amortizációt el kell kezdeni befizetni. Ezért javasolja, hogy 

a 375 Ft-os árat fogadják el. Januárban lesz ennek a cégnek az újraalakulása, majd meglátják, 

tudnak-e alkudni. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

907/2010. (XII.13.) sz. önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 2011. évi szemétszállítási díj elfogadása, közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat a Cirkont Zrt által 2011. évre ajánlott 375 Ft/kuka szemétszállításai 

díjat és a közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. 

 

 

 

Nagy László polgármester javaslata: A szennyvízdíj mértéke, az önkormányzati támogatás 

összege ne változzon. A lakossági szemétdíjat 2011. évben továbbra is vállalja át az önkormányzat. 

Szavazásra teszi fel a kérdést. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

908/2010 (XII. 13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: szennyvíz és csatornadíj felülvizsgálata 2011. évre 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szennyvíz- és csatornadíj mértékét felülvizsgálta, 

és úgy határoz, hogy 2011 évre nem kíván azokon változtatni. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 
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909/2010. (XII.13.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Lakossági szennyvízdíj támogatása 2011. évben 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2011. évben is a 2010.évnek 

megfelelő mértékben, a lakossági szennyvízdíj összegére háztartásonként 124 Ft/m
3
 támogatást 

nyújt azzal a  céllal, hogy elősegítse a csatornarendszerre történő rácsatlakozást. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

A képviselő-testület „igen” szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

910/2010. (XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Lakossági szemétszállítási díj 2011. évi elengedése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2011. évben a lakossági 

szemétszállítás díjának megfizetését a lakosság számára elengedi, ennek összegét az önkormányzat 

átvállalja. 

 

 

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotására 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A jogszabály szerkesztési törvény olyan módon megváltozott, hogy az 

SzMSz a korábbi szerkezetben nem volt kezelhető, ezért a módosítás helyett az új törvénynek 

megfelelően összeállított egy teljesen új tervezetet. Az új SzMSz rövidebb lett, mert már nem 

szerepelhetnek benne azok a rendelkezések, amelyeket magasabb szintű jogszabályok tartalmaznak, 

ebben az esetben az önkormányzati törvény. Az Ügyrendi Bizottság ezen a napon délelőtt 

megtárgyalta az SzMSz tervezetet. Ismerteti a bizottság javaslatait.  

 A zárt ülésen elhangzottakról, a döntésről felvilágosítás szóban nem, csak írásban, a 

határozat megküldésével legyen  adható 

Nagy László polgármester: Kéri az önkormányzati dolgozóktól is, hogy vegyék ezt a rendelkezést 

szigorúan. 

 A határozatképtelenség miatt esetlegesen elmaradt testületi ülést megtartani 8 napon belül 

kell, ismételt határozatképtelenség esetében javaslat: több, mint 1/4-e a képviselőknek, min. 

3 fő legyen jelen, akkor tanácskozóképesek (dönteni nem dönthetnek, de tárgyalhatnak) 

 A napirend elfogadása, napirend elhagyása ügyében a képviselő-testület vita nélkül dönt  

 A munkatervtől eltérő rendkívüli esetben a bizottságok előzetes egyeztetés alapján 

végezhetnek ellenőrzést (szóban elég jelezni) 

 A bizottságok évente egyszer számoljanak be munkájukról 

 Az alpolgármesterek ügyfélfogadási ideje szerdán, csütörtökön 13:30-tól 16 óráig legyen 

 Pénzügyi Bizottság hatáskörénél: költségvetési javaslat, féléves, háromnegyed éves 

beszámoló, zárszámadás 

 Ügyrendi Bizottság hatáskörénél: rendeletek kihirdetésének nyomon követése, véleményezi 

az árvízvédelmi keret felosztását 

 Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság hatáskörénél: Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatok elbírálása, gyermekétkeztetés során adott térítési díj kedvezmények elbírálása 

méltányossági alapon 

 Oktatási és kulturális Bizottság hatáskörénél: rendezvények, ünnepségek lebonyolítása, 
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önszerveződő csoportokkal való együttműködés 

Felsorolja a polgármesternek a képviselő-testülettől átruházott hatáskörébe tartozó feladatait: 

(SzMSz 3. számú melléklete) 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 temetési segély,  

 köztemetés elrendelése 

 az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében átmenetileg szabad pénzeszközök 

betétként elhelyezése 

 foglalkoztatás elősegítése érdekében tárgyalások, vállalkozások letelepítése, 

 tulajdonosi jogok gyakorlása (ennek szabályozása januárban készül el) 

 közterület-használati engedélyek kiadása 

 

Bai Lászlóné képviselő: Ebben az SzMSz-ben a bizottságok működési rendje nem szerepel, csak a 

feladatait tartalmazza. A bizottságoknak maguknak kell elkészíteniük a működési rendjüket. Meddig 

kell ezzel elkészülni? 

 

Nagy László polgármester: Legyen január 31. a határidő. 

Fenti módosításokkal együtt elfogadásra javasolja az SzMsz-t. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 

rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2010.(…..) számú rendelete az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Tv. 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság 

véleményének figyelembevételével az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 

következőket rendeli el: 

 

Az Önkormányzat neve, jelképei 
 

1. § (1) Az önkormányzat megnevezése:  Bőcs Községi Önkormányzat 

 

       (2) Pontos címe: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 

2. § Bőcs község címere: négyzet alakú, piros színű alapon fehér színű harangot és két 

             galambot formáló alakzat, fölötte búzakalász-korona. 

 

 

3. §  Bőcs község zászlaja: téglalap alakú, zöld alapon a község címere. 

 

 

A képviselő-testület, szervezete és működése 

 

4. § A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő, melyből 

 

             - 1 fő polgármester, 

     

             - 2 fő alpolgármester (települési képviselő), 
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             - 4 fő képviselő. 

 

 

5. § (1) A képviselő-testület évente 10  ülést tart. 

 

       (2) Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

                                  Bőcs, Hősök tere 1. 

 

       (3) A képviselőtestület a soron következő ülés helyéről a (2) bekezdésben meghatározottaktól  

            eltérően is rendelkezhet egyszerű szótöbbséggel. 

 

6. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk  

      esetén akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja 

össze és  

      vezeti az ülést. 

 

 

7. § (1) A képviselő-testület összehívása írásbeli meghívó kiküldésével történik. 

 

       (2) A meghívót az ülést megelőzően 5 nappal kell kiküldeni. 

 

       (3) A meghívónak tartalmaznia kell 

 

               a) az ülés helyét és kezdési időpontját, 

 

               b) javasolt napirendi pontokat és az előadók nevét. 

 

 

8. § (1) A meghívóhoz mellékelni kell azokat az előterjesztéseket, melyek alapján  

               - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - döntéshozatalra kerül sor. 

 

       (2) Nem kell írásban kiküldeni 

 

               a) a hatósági ügyek, 

 

               b) a személyi ügyek előterjesztéseit, 

 

               c) azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyában zárt ülés tartása rendelhető el. 

 

 

9. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni tanácskozási joggal 

 

a) a Kisebbségi Önkormányzat elnökét, 

 

b) az intézményvezetőket a tárgy szerinti intézményt érintő napirend tárgya- 

                    lására. 

                 

 

10. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, arra a lakosságot a Meghívó kifüggesztése út- 

               ján kell meghívni. 
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         (2) A megjelent állampolgár a napirendek tárgyalása során - döntéshozatal előtt - bár- 

               mikor jelezheti hozzászólási szándékát. A hozzászólás jogát a polgármester adja 

               meg. 

 

 

 

11. §  (1) Határozatképtelenség esetén az emiatt elmaradt testületi ülést 8 napon belül meg  

               kell tartani, az előzetesen kitűzött napirend változtatása nélkül. 

          (2) Ismételt határozatképtelenség esetén a polgármester a rendkívüli ülés összehívására  

               vonatkozó szabályok szerint köteles intézkedni. Az így tartott rendkívüli ülésen tisztázni  

               kell a határozatképtelenség okait. 

          (3) A képviselőtestület akkor tanácskozóképes, ha a képviselők több mint egynegyede, de 

legalább   

               3 fő képviselő jelen van. 

         (4) Ha a képviselőtestülete ülése nem tanácskozóképes, a polgármester az ülést meghatározott 

időre   

              felfüggeszti. Ha az ülés a szünet után sem tanácskozóképes, a polgármeseter az ülést 

berekeszti.    

              Az ülés folytatására a (2) bekezdésben foglaltak az irányadók 

 

A Képviselőtestület munkaterve: 

 

12. § (1) A képviselő-testület éves munkatervben határozza meg az előre látható feladatait. 

 

         (2) A munkaterv-tervezetét a polgármester iránymutatásai alapján a jegyző állítja ösz- 

             sze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

13. § A munkaterv tartalmazza: 

 

        a) az ülések tervezett időpontját, 

  

        b) az ülések várható napirendjét, 

 

        c) a napirendek előadóit, a napirendek előkészítésében résztvetvőket, 

 

        d) a jelentések, előterjesztések elkészítésének határidejét, 

 

        e) az ülésre,  a napirendi pont tárgyalására külön meghívott szerveket, személyeket, 

 

        f) a lakossági fórumok, falugyűlés, közmeghallgatás idejét, helyét. 

 

 

14. § (1) A munkatervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig 

               fogadja el. 

 

         (2) A munkaterv elfogadásáról a települési képviselőket, valamint a munkatervben 

meghatározott feladatok végrehajtásában érintetteket, a munkaterv elfogadását követően a 

Polgármesteri Hivatalnak tájékoztatnia kell. 

 

 

15. § (1) A képviselőtestület  rendkívüli – munkatervben nem szereplő – ülését össze kell hívni a 

polgármester, bármely állandó bizottság vagy a képviselők egynegyedének az indítványára  
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           (2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli ülés 

tartására irányuló indítvány vonatkozott.  

 

           (3) Az indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét, javasolt időpontját és 

összehívásának indokait. 

 Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki a rendkívüli ülést a feltételek együttes 

megléte esetén az indítvány kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles összehívni. 

 

  (4) Halaszthatatlan esetben a rendkívüli testületi ülés rövid úton is összehívható az értesítés 

kézbesítését követő napra, a napirend megjelölésével. 

 

 (5) A rendkívüli ülésre szóló meghívót az ülés előtt legalább 1 nappal előbb kézbesíteni kell. 

 

A képviselőtestület tanácskozási rendje. 

 

16. § (1) A képviselő-testület ülésén a polgármester (alpolgármester) terjeszti elő a napirendi 

               javaslatot. 

 

         (2) Az ülés napirendjére javaslatot tehet, illetve a polgármester által előterjesztett 

               javaslat kiegészítését - abból valamely témakör tárgyalásának elhagyását indít- 

               ványozhatja: 

                    a) bármely képviselő, 

                    b) Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete, illetve elnöke, 

                    c) intézményt érintó napirendekre vonatkozóan az intézményvezetője. 

 

          (3) A napirend elfogadásáról, a javaslat napirendre tűzéséről vagy elhagyásáról a képviselő-

testület  

               vita nélkül dönt.  

 

         (4) Napirendi javaslaton kívüli téma csak sürgősségi indítvány benyújtása esetén tárgyalható.  

 

  (5) Rendelet-tervezetet kizárólag önálló, rendes napirendi pontként lehet előterjeszteni. 

 

          (6) A (2) bekezdés szerinti indítványt a napirend elfogadásáig lehet megtenni 

 

17. § (1) A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az egyes előterjesztések 

               felett külön-külön nyit vitát.  Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai, a tanácskozási 

               joggal meghívottak kérdést tehetnek fel, amelyre a vita előtt választ kell adni. A vitá- 

               ban hozzászólók sorrendjét a polgármester határozza meg. 

 

          (2) A vita során a hozzászólások korlátozására, vagy a vita lezárására bármely képviselő 

               javaslatot tehet, mely alapján a képviselő-testület vita nélkül dönt. 

 

          (3) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 

 

18. § (1) 
 
Tájékoztatók felett vitát csak külön képviselői indítványra nyit a testület.

 

 

          (2) Szavazás előtt a jegyző felszólalhat, amennyiben a törvényességet érintő észrevételt 

               kíván tenni.  
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19.§ (1) Sürgősségi indítványt a tisztségviselők, a bizottságok elnökei – bizottsági állásfoglalás 

alapján –  

         vagy legalább hat képviselő együttesen, írásban terjeszthet elő.  

 

        (2) Rendelet-tervezetet sürgősségi indítványként nem lehet előterjeszteni.  

 

        (3) Az indítvány a sürgősség tényének és rövid indoklásának ismertetése mellett, törvényességi  

            véleményezéssel ellátva, legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző második napon 12 

óráig  

            nyújtható be a polgármesternél. 

 

       (4) A sürgősségi indítványként benyújtott előterjesztéseket, a képviselőtestületi ülést megelőző 

napon  

            a képviselőknek, a elektronikus formában, külön kérésre nyomtatott formában kézbesíteni 

kell. 

        

       (5) Az ülés napján kiosztott sürgősségi javaslat tárgyalására az ülés napján - a (6) bekezdésben  

           foglaltak kivételével - nincs lehetőség. 

 

       (6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól abban az esetben lehet eltérni, ha a sürgősségi javaslat 

elnapolása  

            az önkormányzat számára jogi vagy gazdasági hátrányt jelentene. Erre figyelemmel a 

sürgősségi  

            javaslatot az előterjesztés keretében az előterjesztőnek indokolnia kell. 

 

       (7) A sürgősségről a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű többségű szavazással dönt. 

 

       (8) A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványozott kérdést a képviselőtestület 

napirendként tárgyalja. 

 

 

20.§ (1) A polgármester a levezető elnök vagy bármelyik képviselő indokolási kötelezettséggel  

            javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását, erről a képviselőtestület vita  

            nélkül dönt és meghatározza a napirend tárgyalásának ismételt időpontját. 

 

        (2) Amennyiben az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, úgy lehetőséget kell biztosítani    

             számára, hogy a megtárgyalással kapcsolatos indokait ismertesse. 

 

21. § (1) A képviselő-testület a Ötv. 12. §(4) bekezdésben meghatározott kivétellel döntéseit nyílt  

         szavazással hozza. 

         (2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 

 

 

22. § (1) Titkos szavazást tarthat a képviselő-testület az Ötv. 12. § (4) bekezdésében foglalt 

               esetekben. 

         (2) A titkos szavazás elrendeléséről a képviselőtestület vita nélkül dönt. 

 

         (3) A titkos szavazást az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság bonyolítja le. 

 

         (4) A titkos szavazás során a szavazólapokat egy nagyméretű borítékban gyűjtik  

               össze a képviselők, és adják át az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság elnökének. 
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          (5) A titkos szavazás eredményét a testületi ülés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. 

 

 

23. § A képviselő-testületi ülésen a tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester 

               (az ülésvezető) feladata. Ennek során: 

 

              a) figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat  

                  sértő a fogalmazása, 

 

              b) rendreutasítja azt, aki a képviselőhöz nem méltó magatartást tanusít, 

 

              c) figyelmezteti azt az ülésen jelenlévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét ma- 

                   gatartásával zavarja. 

 

 

24. § (1) Valamennyi képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjai a polgármestertől, 

               alpolgármestertől, jegyzőtől, bizottságok elnökétől önkormányzati ügyekben felvilá- 

               gosítást kérhetnek, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érde- 

               mi választ kell adni. 

                

          (2) A képviselők a Polgármesteri Hivataltól intézkedést kérhet közérdekű ügyben,  

               melyre a választ 15 napon belül a jegyző köteles megadni. 

         

          (3) A képviselők a napirendek tárgyalását követően szóban, vagy írásban interpellációt 

                terjeszthetnek elő. Az írásban foglalt interpelláció testületi ülés előtt is benyújtható,  

                ebben az esetben arra az ülésen érdemben válaszolni kell. 

 

          (4) Amennyiben az interpelláció tárgya kivizsgálást igényel, abba be kell vonni az inter- 

               pelláló képviselőt is. 

    

          (5) Az interpellációra a képviselő-testület hozzájárulásával 15 napon belül írásban ad- 

               ható a válasz, melynek másolatát minden képviselőnek meg kell küldeni. A válasz 

               elfogadásáról a testület a következő ülésen dönt. 

 

 

25. § (1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza 

 

               a)az ülés helyét és időpontját, 

 

               b) megjelent képviselők és meghívottak nevét, érdeklődők számát, 

 

               c) a távolmaradt képviselők nevét és a távollét okát, 

 

               d) a tárgyalt napirendi pontokat, napirendi pontonként az előadók nevét, 

 

               e) szóbeli előterjesztés esetén napirendek rövid tartalmát, a tanácskozás lé- 

                    nyegét, a felszólalók nevét, mondanivalójuk lényegét, 

 

               f) a szavazás eredményét és a hozott döntéseket, 

 

               g) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az  

                    azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat. 
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          (2) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik, a polgármester és a jegyző 

                és a képviselőtestület ülésén kijelölt jegyzökönyvhitelesítők írják alá. 

 

          (3) A jegyzőkönyv mellékletei 

: 

               a) a Meghívó, 

 

               b) a Jelenléti ív,  

 

               c)  előterjesztések, 

 

               d) rendelet-, valamint a határozat-tervezetek egy-egy példánya. 

 

 

           (4) A jegyzőkönyv egy példányát évente külön bekötött kötetben kell tárolni. 

 

 

A képviselő-testület döntései 
 

 

26. § (1) Az önkormányzati rendeletalkotás szükségességéről az Ügyrendi és Árvízvédelmi, 

valamint a  

             rendelet tárgya szerinti illetékes bizottság elnöke által előterjesztett javaslat alapján dönt a  

             testület. 

 

         (2) A rendelet szakmai előkészítése a jegyző feladata, aki gondoskodik 

 

                a) a tervezetek bizottsági véleményeztetéséről és az észrevételek feldolgo- 

                     zásáról, 

 

                b) az adminisztrációs munka megszervezéséről, 

 

                c) a tervezet testület előtti megvitatásában részt vesz, 

 

                d) gondoskodik az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeletek tervezetének  

                     - legalább 15 napon át történő - közszemlére tételéről. 

 

 

27. § (1) Az önkormányzati rendelet tervezete indokolással együtt írásban nyújtható be a  

               képviselő-testületnek, azt a Meghívóval együtt az ülés előtt 5 nappal - minden  

               esetben - ki kell küldeni. 

           

         (2) Az önkormányzati rendeletet a községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztés- 

               sel ki kell hirdetni, a kihirdetés időpontját a rendelet hivatali példányára rá kell 

               vezetni.      

               

         (3) A rendelet megjelölése tartalmazza az önkormányzat nevét, a rendelet évente 

              1-el kezdődő sorszámát, a kihirdetés idejét, valamint a rendelet szabályozási 

               tárgykörét. 

 

         (4) A rendeletet  a jegyzőkönyv szó szerinti megfogalmazásban tartalmazza. 
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         (5) A jegyzőkönyvből a helyi rendeletek tárába egy példány hivatalos másolat 

               készítendő, mely évenként a hatályos rendeletek nyilvántartásával együtt le- 

               fűzve tárolandó. A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

         (6) A rendelet hatályosulásának ellenőrzése az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság feladata. 

 

 
 

28. §  A határozat tartalmazza 

 

a) megjelölését, 

 

b) a képviselő-testület rendelkezését, 

 

c) végrehajtásért felelős megnevezését, 

 

d) a végrehajtás határidejét, 

 

               e) hatósági ügyben hozott határozat esetében a KET előírásait kell alkalmazni. 

 

 

Lakossági fórumok 

 

 

29. § (1) Az Önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolattartásának biztosítása  

               érdekében a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal falugyűlést 

               hív össze. 

 

         (2) A falugyűlésen a polgármester ad tájékoztatást a lakosság részére a legfon- 

               tosabb helyi közigazgatás-politikai kérdésekről, az önkormányzat pénzügyi 

               helyzetéről, vagyonának alakulásáról. 

 

         (3) A falugyűlésen kell számot adni a helyi adóból elért bevétel felhasználásáról. 

 

         (4) Falugyűlést kell tartani olyan beruházás megkezdése előtt, melynek költségei- 

               hez a lakosság anyagi hozzájárulása szükséges. 

 

 

30. § (1) A falugyűlést az alpolgármester vezeti le. 

 

         (2) A falugyűlés anyagát a képviselő-testület előzetesen megtárgyalja. 

 

         (3) A falugyűlésen a polgármesteri tájékoztatást követően a lakosság köréből 

               bárki kérdést tehet fel, hozzászólhat, melyre a választ a polgármester, illetve 

               az általa felkért alpolgármester, jegyző, képviselő, vagy intézményvezető ad- 

               hatja meg. 

 

 

31. § (1)  Az Ötv. 13. §-ban megahtározott  közmeghallgatásról a lakosságot 10 nappal korábban  

                hírdetmények útján tájékoztatni kell. 

         (2) A lakosok kérdéseiket a közmeghallgatás előtt is megtehetik, illetve szóban, 
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               írásban, telefonon előterjeszthetik. 

 

 

A képviselő-testület bizottságai 

 

32. § A képviselő-testület 

 

               a) Pénzügyi Bizottságot  5 fővel, 

 

               b) Ügyrendi és ÁrvízvédelmiBizottságot 5 fővel, 

 

         
      

 c) Egészségügyi Sport és Szociális Bizottságot 5 fővel, 

 

               d) Oktatási és Kulturális Bizottságot 5 fővel, 

 

               hoz létre. 

 

 

33. § (1) A bizottságok előkészítő-, véleményező-,összehangoló-, szervező- és ellenőrző 

hatáskörökkel  

               rendelkeznek. 

 

         (2) A bizottságok átruházott hatáskörét a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

          

34. §  A bizottságok szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal üléseznek. 

 

35. § A bizottságok személyi összetételéről a képviselő-testület külön határozattal rendelkezik. 

 

 

36. § (1) A képviselő-testület a bizottságok személyi összetételét bármikor megváltoztat- 

               hatja. 

 

         (2) Egy képviselő több bizottságnak is lehet tagja, de elnöki tisztséget csak egy bizott- 

               ság élén tölthet be. 

 

 

37. § (1) A bizottságok feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő- 

               testület döntései előkészítésére, illetve a döntések végrehajtására irányuló munkáját.      

 

         (2) Ha a bizottság ellenőrzése során a hivatal tevékenységében a képviselő-testület állás- 

               pontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy mulasztást  

               észlel, a polgármesternél intézkedést kezdeményez.  

 

38. § A bizottságok részletes feladatait a Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

39. § A bizottságok csak a polgármester és a jegyző előzetes tájékoztatása után végezhetnek  

          ellenőrzést a Polgármesteri Hivatalban, intézményben, ha a jóváhagyott bizottsági 

munkatervtől   

          eltérnek.  
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40. § A képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre 

 

               a) valamely ügy kivizsgálására, 

 

               b) speciális ellenőrzési feladatok elvégzésére, 

 

               c) önkormányzati vagyon felmérésére, hasznosítására, 

 

               d) egy meghatározott döntés előkészítésére. 

 

A bizottságok működési rendje 

41. § (1) A bizottság maga határozza meg ügyrendjét és munkatervét. 

 

          (2) A bizottságok évente legalább egy alkalommal beszámolnak a kép- 

                viselő-testületnek végzett munkájukról. 

 

          (3) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság el- 

               nöke írja alá. 

 

42. § (1) A bizottságok döntéseiket bizottsági ülésen hozzák. 

         (2) A bizottság ülése határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. 

         (3) A bizottsági döntések formája: határozat. 

         (4) A bizottság a határozatát nyilt szavazással hozza. 

         (5) A bizottság elnöke hívja össze a bizottság ülését, az ülés előtt legalább 5 nappal írásban  

              kiküldött meghívóval. 

         (6) A bizottsági ülésre meg kell hívni a polgármester és a jegyzőt, valamint azt a 

köztisztviselőt,  

              akihez az ügy tárgya szerint tartozik. 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester, Polgármesteri Hivatal 
 

 

43. § (1) A polgármester tisztségét főállású foglalkoztatási jogviszonyban látja el. 

 

         (2) A polgármesternek a képviselő-testülettől átruházott hatáskörét a Szabályzat 

                3. számú melléklete tartalmazza. 

 

         (3) A polgármesternek a képviselőtestület működésével összefüggő feladatai különösen: 

 

a.) segíti a képviselők munkáját, 

b.) képviseli az önkormányzatot, 

c.) az önkormányzat nevében kötelezettséget vállal, 

d.) kezdeményezheti a képviselőtestület önkormányzat érdekeit sértő döntésének ismételt 

megtárgyalását. 

 

         (4) A polgármester a bizottságok működésével összefüggésben: 

 

a.)  kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását, 



 21 

b.)  felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselőtestület 

határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntés hatályban 

tartásáról a képviselőtestület soron következő ülésén határoz. 

c.)  a bizottság elnöke tekintetében dönt a kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy 

hozzátartozóját személyesen érinti. 

 

 

          (5) A polgármester jogosult arra, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát 

veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében 

(veszélyhelyzetben) a költségvetés körében átmeneti intézkedéseket hozzon. 

 

          (6) A (5) bekezdés alapján tett intézkedéseiről és döntéséről a polgármester a 

képviselőtestületi következő ülésén köteles beszámolni. 

 

 

44. § (1) A polgármester ügyfélfogadási ideje 

 

              keddi napokon:  9,00 órától    11,00 óráig, 

      15,00 órától    16,00 óráig. 

 

       (2) Az alpolgármesterek ügyfélfogadási ideje 

 

              szerdai napokon:      13,30 órától 16,00 óráig 

              csütörtöki napokon: 13,30 órától 16,00 óráig. 

 

 

45. § (1) Bőcs Község Önkormányzata alpolgármestereinek száma 2 fő. 

 

         (2) Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. 

               Az alpolgármesterek részletes feladatkörét a polgármester határozza meg. 

 

46. § (1) A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület által - az önkormányzat működé- 

               sével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

               kapcsolatos feladatok ellátására - létrehozott egységes hivatal 

 

          (2) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 

 

          (3) A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódás nélkül működik. A Polgármesteri 

               Hivatal Szervezetei és működési szabályzatát az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

47. § A Polgármesteri Hivatal a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját- külön  

         megállapodásban részletezett módon -  segíti azzal, hogy  

 

              a) ellátja a Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztrációs 

                   feladatokat, 

 

              b) biztosítja a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a technikai feltételeket, 

 

              c) elvégzi a Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 
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Az önkormányzat költségvetése, vagyona, az ellenőrzés 

 

48. § (1) Az önkormányzat saját vagyonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival   

              önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

 

         (2) A gazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat a költségvetésről szóló rendelet állapítja 

meg. 

 

49. § (1) A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik. 

  

         (2) Az első fordulóban számításba kell venni a bevételi forrásokat, meg kell határoz- 

               ni a kiadási szükségleteket, egyeztetni kell az igényeket az intézményekkel. 

 

         (3) A költségvetési rendelet-tervezet  határozza meg a bevételi többlet felhasználás 

              szabályait, az átcsoportosítási jogköröket, a gazdálkodással kapcsolatos valamennyi 

              döntési jogosultságot. 

 

50. § Az önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen, illetőleg korlátozottan forgalomképes 

körét,  

         valamint a vagyontárgyakról való rendelkezés feltételeit a képviselőtestület külön rendeletben  

         állapítja meg. 

 

51. § Az együttműködési megállapodás alapján végzett belső ellenőrzések esetében a Ber. szerinti 

belső  

         ellenőrzési feladatokat a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője, 

illetve az  

         általa felhatalmazott személy látja el. 

52. §. Ez a rendelet kihirdetését követő  napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 6/1992./IV.15./  

          számú, a 4/1999./III.16./ számú, 16/1995./XII.04./ számú, 7/1998./VII.07./ számú,    

         17/1998./X.31./ sz, a 4/1999./III.16./ számú13/2000./IX.27./ számú, 14/2001./X.30./ számú,  

         9/2002./XI.06./ számú, 13/2002./XII.31./ számú,  17/2004./IX.08./ számú,  15/2007. (VIII.16)  

         számú, 18/2008 (IV. 30.) számú, 25/2008. (VIII.30.) számú, 6/2010. (VII.15.) számú  

         önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

1. sz. melléklet 

 

A Bizottságok képviselőtestülettől átruházott hatásköre 

 

Egészségügyi, Sport és Szociális  

Bizottság 

 

A képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt: 

- lakásfenntartási támogatások megállapításáról, megszüntetéséről 

- átmeneti segélyekről 

- méltányossági ápolási díj megállapításáról, megszüntetéséről 

- közgyógyellátás helyi rendelet szerint történő megállapításáról, megszüntetéséről 

- kiegészítő szociális segély megállapítása, megszüntetése 

- dönt a Bursa Hungarica támogatásról, 

- dönt a gyermekétkeztetésben a térítési díjkedvezmény megállapításáról. 
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2. sz. melléklet 

 

A képviselő-testület bizottságainak feladatai 

 

I. Pénzügyi Bizottság 

 

Feladatai a képviselőtestületnek az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntései 

előkészítésekor: 

 

- véleményezi a költségvetési rendeletet és a végrehajtásáról szóló féléves, ¾ éves  beszámolók és 

a zárszámadási rendelet tervezeteit, 

- véleményezi a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló 

javaslatokat, 

- véleményezi a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt, célzó előterjesztéseket, 

- véleményezi az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket 

- véleményezi az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben 

szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – beruházási 

fejlesztési célú, bér- illetve finanszírozási, likviditási hitel felvételére irányuló javaslatot, az erre 

vonatkozó szerződéseket, 

- véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati vagyon felhasználását, hasznosítását érintő 

valamennyi képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatala előtt,  

- javaslatot tesz az önkormányzat vagyonát érintő minden olyan kérdésben, amelyet az 

önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásáról szóló, valamint az egyéb helyi önkormányzati rendelet a hatáskörébe utal, 

- véleményezi az önkormányzat gazdasági programját  

- véleményezi az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési koncepciókat, 

irányelveket, a szakmai igények és pénzügyi lehetőségek összehangolását,   

- véleményezi az önkormányzat részvételével működő gazdasági és egyéb társaságok alapítására 

vonatkozó javaslatokat, kivéve a tisztségviselők megválasztását és visszahívását 

- véleményezi a kistérségi együttműködés, közszolgáltatás és intézmény fenntartás ellátására 

vonatkozó előterjesztéseket 

- javaslatot tesz a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló díjazására, 

 

Feladatai a képviselőtestületnek az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntései ellenőrzése 

során: 

- ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 

érvényesítését, 

- ellenőrzi az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a költségvetési 

gazdálkodás szabályszerűségét, 

- ellenőrizheti a kötelezettségvállalás szabályszerűségét, 

- ellenőrizheti a leltározást, selejtezést, 

- ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről 

készített beszámolókat, 

- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 

vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 

- figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását. 

Egyéb feladatai:  

- nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatokat, 

- gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,   

- javaslatot tesz a polgármester illetményére, munkája elismerésére, 

- javaslatot tesz a képviselőtestület által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására. 



 24 

 

 

II. Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság 

 

 

Ügyrendi feladatok: 

- véleményezi a rendelet-tervezeteket azok megalkotása előtt, 

- figyelemmel kíséri az önkormányzat rendeleteinek időszerűségét, és javaslatot tesz annak 

módosítására, 

- véleményezi a képviselőtestület hatáskörébe tartozó választások, kinevezések, megbízások és 

azok visszavonásának, valamint a fegyelmi eljárások elrendelésének jogszerűségét, 

- véleményezi a helyi kitüntetések megvonásával kapcsolatos ügyeket, 

- véleményezi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti kialakítására vonatkozó javaslatot, 

- véleményezi a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket,  

- állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben, 

- állast foglal az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban. 

- figyelemmel kíséri a képviselőtestület működése során a Szervezeti és Működési Szabályzat 

betartását, elnöke útján jelzéssel él annak megsértése esetén. 

- javaslatot tehet a képviselőtestület által alapított kitüntető címek, elismerések adományozására, 

- figyelemmel kíséri a rendeletek kihírdetését. 

 

Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

- véleményezi az utak, hidak, járdák építésére, felújítására tervezett pénzeszközök felhasználását,  

- véleményezi a települési, térképészeti határkiigazítást, 

- jóváhagyja a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására 

vonatkozó tervet és megállapítja a vízfogyasztás rendjét, 

- közreműködik a település rágcsálómentességének biztosításában, illetve a szúnyogirtás 

hatékony feltételeinek megteremtésében, 

- véleményezi a helyi zaj-, és rezgésvédelmi szabályokra vonatkozó előterjesztéseket,  

- közreműködik a természetvédelmi kezelési feladatok ellátásában, 

- elfogadja a köztisztaság helyzetéről és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót, 

- javaslatot tesz a közút forgalmi rendjének szabályozására, 

- felülvizsgálja – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de 

legalább 5 évenként a forgalmi rendet, és ha szükséges javaslatot tesz a módosításra, 

- véleményezi az árvízvédelmi felújítási keret felosztását, 

- javaslatot készít a testület részére az árvízvédelem hatékonyabb megteremtése során szükséges 

intézkedésekről, elvégzendő munkálatokról, 

- javaslatot készít az árvízi és egyéb vis maior események során a lakosság vagyonában esett kár 

megelőzését, a kár megszüntetését, helyreállítását célzó szociális támogatásokról, 

- közreműködik a polgármester polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátásában. 

 

 

III. Egészségügyi, Sport és Szociális  

Bizottság 

 

Egészségügyi és Szociális feladatai:  

- véleményezi az önkormányzat szociális intézményeinek létesítésére, működésére és 

megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket, 

- véleményezi a szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló 

megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

- véleményezi az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális részét, 

- véleményezi a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos előterjesztéseket, 
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- véleményezi a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket, 

- véleményezi a szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatokat, 

javaslatot tesz a döntésre, 

- véleményezi a községben működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját, 

- véleményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi orvosi 

körzetek kialakítását, 

- véleményezi az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat,  

- véleményezi az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények helyiségeinek 

értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat. 

- véleményezi a szociális szolgáltatásszervezési koncepciót, és folyamatosan figyelemmel kíséri az 

abban foglalt feladatok teljesítését, 

- véleményezi a községi gyermekvédelmi koncepcióit, folyamatosan figyelemmel kíséri az abban 

foglalt feladatok teljesítését, 

- javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára, 

- figyelemmel kíséri és elemzi a községben élők szociális helyzetének alakulását, a gondoskodás 

kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív szervezetekkel, 

- segíti a beteg-, szociális-, gyermek jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok 

megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 

 

A képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt: 

- lakásfenntartási támogatások megállapításáról, megszüntetéséről 

- átmeneti segélyekről 

- méltányossági ápolási díj megállapításáról, megszüntetéséről 

- közgyógyellátás helyi rendelet szerint történő megállapításáról, megszüntetéséről 

- kiegészítő szociális segély megállapítása, megszüntetése 

- dönt a Bursa Hungarica támogatásról, 

- dönt a gyermekétkeztetésben a térítési díjkedvezmény megállapításáról. 

 

A Bizottság évente felülvizsgálja az általa megállapított rendszeres támogatásokra való 

jogosultságot. 

 

 

Sportfeladatok:  

- előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetésének sport ügyekkel összefüggő részét, 

- véleményezi a testnevelés és sportfejlesztés célkitűzéseit és feladatait, 

- javaslatot tesz a sporttámogatások rendszerére, 

- közreműködik a diák-, szabadidő- és versenysport programok megvalósításában, 

- együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó állami, 

önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, különösen a nevelési-oktatási 

intézményekkel, 

- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

- részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben, 

- véleményezi a Bőcsi Családsegítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és 

az intézményre vonatkozó egyéb testületi anyagokat, 

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén az intézményvezető intézkedése elleni panasz 

esetén, a döntést felülbírálja, a panaszt kivizsgálja, 

- véleményezi a szociális intézmények vezetői állására kiírandó pályázatok tartalmát. 

- Véleményezi az ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokat 

 

 

IV. Oktatási és Kulturális Bizottság 
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Részt vesz a képviselőtestületnek a közoktatással, kulturális kérdésekkel kapcsolatos döntéseinek 

előkészítésében:  

- a előzetesen véleményezi a képviselőtestület hatáskörébe tartozó kulturális, művelődési, 

művészeti, turisztikai kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, 

- előzetesen véleményezi a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési 

megállapodásokat, 

- előzetesen véleményezi a község iskoláztatási és kulturális programjait, 

- előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetésének oktatással, kultúrával összefüggő 

részét, 

- előzetesen véleményezi az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésére, 

működésére, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előterjesztéseket, a távlati 

terveket és koncepciókat, 

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, azok 

módosítását, 

- jóváhagyja a közoktatási intézmények házirendjét, azok módosítását, továbbképzési tervét, 

munkatervét 

- figyelemmel kíséri a közoktatási intézmények eszköz- és felszerelés jegyzékében foglaltak 

megvalósulását, 

- előzetes véleményezési jogot gyakorol a művészeti alkotások közterületen, illetve 

önkormányzati tulajdonú épületen történő elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával 

kapcsolatban, továbbá lehetőség szerint védi a nem önkormányzati tulajdonú művészeti 

alkotásokat,  

- figyelemmel kíséri a rendezvények megvalósulását, 

- gondoskodik a helyi turisztikai értékek feltárásáról, részt vesz a turisztika helyi fejlesztésében, 

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programját, annak 

módosítását, 

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programjának éves 

értékelése során meghatározott intézkedési tervet,  

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények kompetenciamérés eredményeinek javítását 

célzó intézkedési tervét, 

- javaslatot tesz a közoktatási és közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői állására 

kiírandó pályázatok tartalmára, 

- előzetesen véleményezi az önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét, 

- dönt az önkormányzati ösztöndíjakról, 

- ellátja a nemzeti ünnepek és az önkormányzati ünnepek, rendezvények szervezésével 

kapcsolatos operatív feladatokat, 

- együttműködik a településen működő önszerveződő csoportokkal, civil szervezetekkel. 

 

 

                                                                           3. számú melléklet 

 

A polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

- dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról megállapításáról, 

- dönt a temetési segélyről, 

- dönt a köztemetés elrendeléséről, 

- dönt az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök 

betétkénti elhelyezéséről 

- a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében 

tárgyalásokat folytat, 
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- tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárig és 

feltételekkel. Tulajdonosi nyilatkozatok kiadása, 

- közterület használati engedélye kiadása. 

 
 

6. napirendi pont: Javaslat a képviselő-testület 2011. évi munkatervére 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A munkatervben azok a feladatok szerepelnek, amelyek minden évben 

aktuálisak és kötelezőek, törvényi határidőhöz vannak kötve, illetve amit tudnak előre, hogy jövőre 

aktuálisak lesznek. (A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Nagy László polgármester: A tervezet szerint a 2010. évi költségvetés módosítása a januári és 

márciusi testületi ülésen történik. Fenti rendeletet az ülés előtt a Pénzügyi Bizottság és az Ügyrendi 

Bizottság is véleményezi.  Az Ügyrendi Bizottság véleményezésére miért van szükség? Ő 

egyértelműen csak a Pénzügyi Bizottságot jelöli ki véleményezőnek. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Az SzMSz szerint a rendeletek megalkotásához és módosításához – 

függetlenül a rendelt tárgyától -  ki kell kérni az Ügyrendi Bizottság véleményét is. A 

szakbizottságok tehetnek javaslatot, de nem kötelező, a bizottság elnökének kompetenciája ennek 

eldöntése. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Ezt gyakorlatilag nehéz lesz megvalósítani, ez sok bizottsági ülést 

eredményez. 

A bizottságok évente egyszeri beszámolóját a munkatervbe bele kell tenni. 

 

Nagy László polgármester: Javasolja a szeptemberi ülést a bizottságok beszámolására. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A munkatervben nem szerepel a testületi ülés határozatainak, 

jegyzőkönyvének továbbküldése a képviselők részére.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A nyilvános ülések jegyzőkönyvei az alakuló üléstől kezdve a bőcsi 

honlapra felkerülnek. Interneten keresztül ezek elérhetőek. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

911/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete a képviselőtestület 2011. évi munkatervét a az 

alábbi módosításokkal fogadja el:  

1) a bizottsági elnökök beszámolóinak időpontját be kell építeni a tervbe lehetőleg szeptemberi 

ülésre 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

7. napirendi pont: Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Az önkormányzatnak december 15-ig kell pályáznia a Munkaügyi 
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Központnál  2011. január, február hónapra 50 fő közfoglalkoztatására. Jelenlegi információk szerint 

30 %-os önrészt kell biztosítani. Az önrész pontos összege azért sem mondható meg, mert nem 

tudni, hogy az 50 főből ténylegesen mennyit engedélyez a munkaügyi központ. Felhatalmazást kér 

a testülettől erre a pénzügyi kötelezettségvállalásra.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

912/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: önrész biztosítása a közhasznú munkavégzés támogatásának max. 2011. február 28-ig tartó 

foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti támogatás elnyeréséhez 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a közhasznú munkavégzés 

támogatásának max. 2011. február 28-ig tartó foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti támogatás 

igényléséhez pályázatot nyújt be az illetékes Munkaügyi Központhoz, melynek önrészét – az 

elnyert támogatás 30 %át- önrészként, melynek összege 2.194.560,- Ft költségvetésében biztosítja. 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ismerteti az Idősek Otthona óvodai étkezés nyersanyag költségének 

megállapítására tett javaslatát. (A kérelem és a kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Elmondja, hogy sajnos az eddigi árakat nem tudják tartani, 5 %-os emeléshez kérik a testület 

hozzájárulását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

913/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: óvodai étkezés 2011. évi nyersanyagköltségének megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Idősek Otthona kimutatását az óvodai étkezés 

2011. évi nyersanyagköltségének 5%os emeléséről megtárgyalta és az abban foglaltakhoz 

hozzájárul. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Elkészült a Kisebbségi Önkormányzattal történő együttműködésről szóló 

megállapodás. Ezt a Kisebbségi Önkormányzat december 1-jén már jóváhagyta, kéri a képviselő-

testületi jóváhagyást is. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

914/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési szerződése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és a cigány kisebbségi 

önkormányzat közötti, az Áht-ban meghatározott együttműködési szerződést jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közigazgatási Hivatal a 
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lakcímrendeletüket sajnos kifogásolta. Azt a részt, ami az 1 főre jutó négyzetmétert próbálta 

szabályozni. Az erre vonatkozó korlátozást (6 m2/fő) nemcsak a bőcsi, de egyetlen önkormányzat 

sem alkalmazhatja. A bejelentkezést azzal tudják szigorítani, hogy megkövetelik a 30 napnál nem 

régebbi tulajdoni lapot, illetve a Közigazgatási Hivatal a helyszíni szemlét javasolta. A 

lakcímrendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hatályon kívül helyezte a 

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2010. (…..) számú rendelete a 

lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 8/2010.(VII.29.) számú rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Ügyrendi és Árvízvédelmi 

Bizottság véleményének figyelembevételével a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

8/2010.(VII.29.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli 

el: 

 

 

1. § Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

8/2010.(VII.29.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi. 

 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ismerteti Bonta Adrienn kérelmét. A kérelemben kéri a szolgálati lakás 

bérleti szerződésének 3 évre történő meghosszabbítását, ill. a  hozzá tartozó garázst szeretné 

kibérelni.  

 

Nagy László polgármester: 1 évre javasolja a lakásbérleti szerződés meghosszabbítását, mivel 

mindenkinek 1 évre szokták megkötni. Jelenleg nincs üres garázs, ezért ezt elhalasztani javasolja. 

  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

915/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bonta Adrienn kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Bonta Adrienn kérelmét megtárgyalta és az alábbi 

döntést hozta: a kérelmező részére egy év időtartamra 2010. december 15. – 2011. december 14. 

napig az önkormányzat tulajdonában álló Bőcs, Ifjúság u. 6 szám alatti szolgálati lakást bérbeadják. 

A garázsbérletre vonatkozó kérelem tárgyában a képviselőtestület a döntést elhalasztja, mert 

jelenleg az önkormányzatnak bérbe adható, szabad garázsa nincs. 

 

 

Nagy László polgármester: Az Élhetőbb Bőcsért Kft. Látványközpontra benyújtott pályázat díja 

1.200.000,- Ft, mely összeget tagi kölcsönként adja át az önkormányzat a kft-nek. A kiviteli terv 

800.000,- Ft. Kéri a testület hozzájárulását a szerződéskötéshez. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

916/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Élhetőbb 

Bőcsért Nonprofit Kft. Látványközpontra benyújtott pályázatának díját 1.200.000 Ft összeget, és a 

kiviteli terv összegét, mely 800.000.- Ft tagi kölcsönként biztosítja, s felhatalmazza a szerződés 

aláírására az ügyvezetőt. 

 

 

Nagy László polgármester: A Polgármesteri Hivatal pénztárának nyitva tartásával kapcsolatban 

több panasz érkezett. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Többen felvetették, hogy a pénztár napi 8 órában legyen nyitva. A heti 2x2 

óra kevés. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A kedd délelőtti és csütörtök délutáni nyitva tartás csak a lakosságra 

vonatkozik, a többi napon délelőtt is nyitva van a pénztár az intézmények részére. A pénztáros 4 

órában dolgozik, a folytonos pénztárátadás nem jó megoldás.  

 

Bai Lászlóné képviselő: Legyen nyitva napi 8 órában, és az legyen a pénztáros, aki ezt 8 órában 

tudja vállalni.  

 

Nagy László polgármester: Igaz, hogy a lakosságot jobban ki kell szolgálni. Meg kell majd nézni, 

hogy a pénztár bejárat felőli falára a korábban tervezett ablak kialakítása miért nem történt meg.  

 

Nagy László polgármester: Az utalványozás, ellenőrzés, érvényesítés szabályaira kérdez rá.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A pénzügyi dolgozó felszereli a szükséges mellékletekkel a számlát, az 

utalványozó rendeli el a kifizetést az érvényesítő aláírása után, az ellenjegyző igazolja, hogy a 

költségvetésben rendelkezésre áll az előirányzat. Az Áht rendelkezései szerint működik. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Meg kell nézni a pénzkezelési szabályzatot a sorrend tisztázása miatt.  

 

Nagy László polgármester: A havi bér 80%-a áll rendelkezésre a költségvetésben 

bérmegtakarításként. Az elmúlt években ezt kipótolták 100 %-ra, de ezt most ő nem javasolja. Kéri 

a testület döntését a bérmegtakarítás kifizetésének kérdésében. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Nem támogatja. Azt kérték tavaly is, hogy mindenkinek 

egyenlően legyen elosztva, nem így történt. Ez karácsonyi pénz, mindenkinek egyformán 

Karácsony a Karácsony. Az egyenlő összegű kifizetést is meg lehet oldani. 

 

Nagy László polgármester: Mindenkinek az  alapbér 80 %-át javasolja kifizetni.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a 

következő határozatot: 

 

917/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 
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Tárgy: 2010. évi decemberi jutalom 

 

Bőcs községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy bérmegtakarítás összegét 

felhasználja abból a célból, hogy az önkormányzat dolgozói 1 havi alapbérük 80 %-ának megfelelő 

decemberi jutalmat kaphassanak. Hozzájárul a bérmegtakarítások összegének intézmények közötti 

fenti célú átcsoportosításához.  

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Bő-Víz Kft. dolgozói részére is kifizetésre 

kerüljön az alapmunkabér 80 %-ának megfelelő összeg a saját költségvetése terhére. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Nagy László polgármester: Az Idősek Otthonában dolgozók, és a házi segítségnyújtásban 

dolgozók is kapják meg ezt a bérmegtakarítást. Ehhez a kistérségi közgyűlésnek meg kell küldeni a 

képviselő-testület határozatát. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a 

következő határozatot: 

 

918/2010.(XII.13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 2010. decemberi jutalom a Bőcsi Idősek Otthona dolgozói és az Iránytű Szociális Szolgálat 

házi segítségnyújtásban alkalmazott 3 fő bőcsi dolgozója részére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az MKTT Bőcsi Idősek 

Otthonának 2010. évi költségvetésben a dologi kiadások előirányzatokon belül betervezett 4.025 E 

Ft víz és csatornadíj összeget - miután ezen időpontig és előre láthatóan év végéig sem köt az 

Intézmény szolgáltatási szerződést, - 2010.évben nem vonja  el támogatás csökkentése címen, és 

hozzájárul,hogy ezen összeg átcsoportosításra kerüljön, a személyi  jellegű juttatások kiemelt 

előirányzatát (+2.799 E Ft-tal) és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatát  (+756 E Ft-

al)  módosíthatja  az intézmény. Ezen összeget az intézmény december hónapban a dolgozók egy 

havi alapilletménye 80%ának megfelelő összegben jutalmazás céljára felhasználhatja. 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli, hogy az Iránytű Szociális Szolgálatnál a 

házi segítségnyújtásban dolgozó 3 fő bőcsi alkalmazott  is kapja meg decemberben jutalomként az 

alapilletménye 80 %ának megfelelő összeget, melyet az önkormányzat célzott támogatásként 

biztosít az intézmény részére. 

 

 

Nagy László polgármester: A Tájház ügyét veti fel. A Tájház Faluházhoz való csatolását nem 

javasolja. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy a Tájház működtetése legyen a Bő-Víz kft. tevékenységi 

körében, maradjon  Nagyné Boncsér Valika irányítása alatt, aki ezt a feladatot jól ellátja. 

A Bőcs tévé pedig kerüljön át a Faluház tevékenységi körébe. 

 

Dendel Barnabás képviselő: A Tájház udvarán lévő fejlesztésekhez ad ötleteket a szélesebb 

kihasználtság érdekében. 

 

Nagy László polgármester: A Tájház jelenleg nem Tájház és nem is Múzeum, a státusz hivatalossá 

tétele folyamatban van. Ezután lehet pályázni rá. El kell dönteni, mikor milyen mértékben legyen 

üzemeltetve, mikor legyen nyitva. Üzemeltetési költséget ennek megfelelően  kell szerepeltetni a 

költségvetésben.  
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K. Nagy László képviselő: Mi lesz a sporttal? 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a sport kft. ügyét zárt ülésen tárgyalják, mivel az az 

önkormányzat üzleti érdekeit sértheti. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

919/2010. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: zárt ülés elrendelése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bőcsi Sport Kft. ügyének tárgyalása során zárt 

ülés tartását rendeli el az Ötv. 12. § (4) b) pontja alapján, miután a nyilvános tárgyalás a vagyonával 

történő rendelkezés során üzleti érdeket sértene. 

 

 

 

A képviselő-testület a további előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja, a zárt ülésről külön 

jegyzőkönyv készül. 
 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Dr. Ispán Csilla 

 polgármester     jegyző 

 

 

 

 Dendel Barnabás    Bálint László  

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő  alpolgármester,  jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


