
Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2010. 12. 21-én. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

  Bai Lászlóné,  K. Nagy László, Tóth László képviselők 

  Dendel Barnabás képviselő később érkezett 

     

  dr. Ispán Csilla jegyző 

 

  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

  Cseri Józsefné óvodavezető-helyettes 

   

  Dr. Benza György vállalkozó 

  Dr. Sepa György vállalkozó 

 

  Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

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 K. Nagy László  és Tóth László képviselőket jelöli ki. 

 

 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, az alábbiak szerint 

elfogad: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Körömi Haltelep eladására érkezett ajánlat tárgyalása 

2. Bőcs Sport Kft. ügye 

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető: Tájékoztatja a testülete, hogy a koncepció során nem tudott 

jelen lenni, ezért most szeretné őket tájékoztatni az óvoda működéséről: 5 csoportban dolgoznak 6 

csoportnyi létszámmal. A személyi feltételek megvannak, ha a tárgyi feltételek is meglennének, 

akkor tudnák ezt a sok gyereket 6 csoportba szétosztani. A konyhai munkát közhasznú munkásokkal 

végezték eddig, a külső-bőcsi óvodában 3 fő segített a mosogatásban. Szeretné tudni, mire 

számíthatnak januártól, mivel december 31-ével megszüntetik a munkaviszonyukat. Nagy segítség 

lenne, ha továbbra is így maradna a beosztás. Ellenkező esetben a dajkákat forgó rendszerbe kell 

állítani, és a csoportban adott esetben csak óvónő marad, ami  a nagy gyermeklétszám miatt  nem 

szerencsés megoldás. Ami még fontos kérés a testület felé, hogy 2011. január 1. napjától 

engedélyezzen 10%-os eltérést a külsőbőcsi óvodaépületben elhelyezett kiscsoportos csoportra 

vonatkozóan, a jogszabály ezt lehetővé teszi évközben 10 % erejéig. 

 



Nagy László polgármester: Erre a kérdésre nem tud most pontos választ adni. A tegnapi, 

Munkaügyi Központban tartott ismertető nem adott konkrét információt a közmunkaprogram 

folytatásáról. Január-február átmeneti időszak lesz, márciustól lesz kiírva pályázat közmunkások 

foglalkoztatására. Azt kéri az óvodavezetéstől, hogy a január-február hónapot húzzák ki az 

alaplétszámmal. Azzal a megjegyzéssel közöljék ezt az óvodai dolgozóknak, hogy mindent 

megpróbál az önkormányzat  azért, hogy  márciusban   a létszámot vissza tudják adni. 

 

Csucsiné Török Dóra és Cseri Józsefné távoznak a teremből. 

Dr. Benza György és Dr. Sepa György megérkezik a terembe. 

 

1. napirendi pont: Körömi Haltelep eladására érkezett ajánlat tárgyalása 

 

Nagy László polgármester: Köszönti Dr. Benza György és Dr. Sepa György vállalkozókat, akik a 

Körömi Haltelep megvásárlásának ügyében érkeztek. Felkéri őket a bemutatkozásra és az Körömi 

Haltelep opciós szerződés-tervezetének ismertetésére. 

 

Dr. Benza György vállalkozó: Ez év elején kialakult egy vállalkozói, pénzügyi csoport, a csoport 5 

magánszemélyből áll, akik vállalkoznának elvileg arra, hogy a Körömi Haltelepet megvásárolnák, 

majd beruházást követően a jelenleg használaton kívüli üzemben elindulhatna a termelés.  

Bemutatja a csoport egyik tagját, dr. Sepa Györgyöt. 

 

Dr. Sepa György vállalkozó elmondja: Szakmája sebész orvos, az üzletbe úgy került bele, hogy 

Benza György barátjával együtt nézték a haltelepet és láttak benne fantáziát. Van köze a 

gyógyvizekhez, korábban kísérleteket végzett a gyógyvizek hatásáról a lábszárfekélyek kezelésére.  

 

Dr. Benza György vállalkozó elmondja: Építészmérnök, közgazdász végzettségű, Tokajhegyalján 

borászattal, őshonos állatok tartásával is foglalkozik. A vállalkozói csoport másik 3 tagjai 

biológusok;  közölük az egyik, Dr. Pekli József biológus, közgazdász, akinek közvetlenül a 

haltenyésztés a szakterülete. Sepa doktor képviseli a gyógyvizekhez fűződő szakmai hátteret, jó 

maga pedig, mint építész vesz részt a vállalkozásban. 

 

Dendel Barnabás képviselő megérkezik a terembe. 

 

Dr. Benza György vállalkozó: Az opciós ajánlat lényegéről szeretne pár szót elmondani: A körömi 

üzemben egyrészt van fantázia, másrészt sok benne a kockázat. Az opciós ajánlatot azért adták, 

mert időt kérnek arra - titoktartási nyilatkozat mellett-, hogy nagyon részletesen a lehetőségeket és 

korlátokat az illetékes hatóságoknál fel tudják térképezni. Felesleges munkát nem akarnak beletenni 

addig, amíg  feltérképezik a lehetőségeket. A kút műszaki megfelelőségéről készült vizsgálati 

eredmény nagyon fontos. Amennyiben az eredmény nem biztató, inkább kisebb veszteséggel, az 

opciós díj elvesztésével kiszállnak az üzletből, mint, hogy belemenjenek olyanba, aminek nem 

látják a végét. Ezért ragaszkodnak az opciós megoldáshoz. 

 

Nagy László polgármester: Többször finomították már az opciós jogra vonatkozó szerződés-

tervezetet. Ami legfőképpen gátolta a megállapodást, az az önkormányzati választás. Sem 

közvetlenül előtte, sem utána a testület nem tudott ezzel foglalkozni.   Most a  képviselő-testület 

tagjai személyesen  is fel tudják tenni kérdéseiket. 

 

Dr. Benza György vállalkozó: A gazdasági helyzet évek óta tartó romlása, a halászati pályázati 

lehetőségek beszűkülése miatt, meg kell nézni, milyen pályázathoz  tudnak csatlakozni, mert ez a 

projekt csak támogatás igénybe vételével tud megvalósulni. Az új pályázati lehetőségeknek 

meghatározó szerepe lesz abban, hogy az opciós díj megfizetését követően élnek e vásárlás jogával. 

A szerződés aláírását követően tudják a szakvizsgálatokat elindítani, ha ezek pozitívak, akkor ütem 



szerint fizetnek. Ha a hatóságok irreális előírásokat tesznek, akkor nem tudják tovább vállalni a 

folytatást, az 5 millió Ft-os opciós díjat pedig elvesztik. 

 

Bálint László alpolgármester: Az opciós díj mennyi időre szól? 

 

Dr. Benza György vállalkozó: Félévre. A félév után kezdenék el a telep őrzését, ha a vizsgálatok jó 

eredményt mutatnak. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: A féléves időszak alatt másnak eladható a telep? 

 

Dr. Benza György vállalkozó: Nem, az opciós megállapodásnak ez a lényege. Nem könnyű eladni 

egy ilyen üzemet. Nem a vételár a meghatározó, hanem azok az előírások, amiket a hatóságok 

tehetnek. Lehet, ha ingyen adnák, akkor sem tudnák bevállalni. Rosszak a tapasztalatai,  sok rosszat 

el lehet mondani a hatósági magatartásról. Ez a környezet nem bír el 20 milliárdos beruházást, 

pedig a hatóságok előírhatnak olyat, ami ilyen költséggel jár.  

 

Bálint László alpolgármester: A szerződés-tervezetben csak a féléves időszakra vonatkozó opciós 

megállapodás szerepel? Utána hogyan tovább? 

 

Nagy László polgármester: Az opciós díj utáni következő lépés is benne van, azaz egymásra épülő 

kötelezettségeket tartalmaz.  

A képviselő-testület úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nem feladata gazdasági tevékenységet 

folytatni, az legyen a vállalkozásoké. A Körömi Haltelep értékesítésének kérdését, az opciós 

szerződés-tervezet áttanulmányozását az új testületi tagokkal is meg kell beszélni, ezt meg is fogják 

tenni és  januárban döntenek.  

Az új költségvetés elfogadása előtt a döntésnek van-e akadálya? 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A szerződés nem tartalmaz az önkormányzatra nézve pénzügyi 

kötelezettséget, tehát nincs akadálya a döntésnek. 

 

Nagy László polgármester: Munkaterv szerint január 26-án lesz testületi ülés, ahol a döntés 

megszületik, amennyiben ez az időpont mindkét félnek jó. De megoldható az is, hogy január 15-én 

rendkívüli testületi ülésen döntsenek.  

 

Dr. Benza György vállalkozó: Szem előtt kell tartani, hogy ha a vizsgálati eredmények jók 

lesznek, de biztosan tudják majd, hogy nem lesz pályázati lehetőség, akkor őket nem érdekli az 

üzlet. Ebben az esetben a vizsgálati eredményeket átadják az önkormányzatnak, akkor legalább 

ennek birtokában az önkormányzat is tisztán lát. 

A január 26-ai időpont jó. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Annak az aggályának ad hangot, hogy 5 millió Ft-ért kell 

elküldeni esetleg a többi érdeklődőt. Bár nem állítja, hogy túl sokan vannak. Ezzel az opciós 

szerződéssel még a lehetőségét is kizárják annak, hogy leüljenek mással tárgyalni. 

 

Dr. Benza György vállalkozó: Ha jön más, az is tegyen le 5 milliót komoly  tárgyalási alapként. 

Az”áru”, amit kínálnak nincs specifikálva. Aki komoly érdeklődő, annak mind szüksége van a 

vizsgálatokra. Ha jön újabb vevő utánuk, akkor az új vevő előtt már nem lehet eltitkolni a vizsgálati 

eredményeket.  

 

Nagy László polgármester: A pályázati lehetőségekre visszatérve, tálán mégsem merítették ki a 

halászati pályázati alapot. A forrásokat nem lehet átcsoportosítani, remélhetőleg februárban kiírják 

azokat a pályázatokat, ahol maradék pénzek vannak. 



 

Dr. Benza György vállalkozó: Akkor viszont 2 hétnek is lehet jelentősége. Bár  ő nem tud 

információt arról, hogy milyen pályázatok fognak megjelenni. Akkor talán jobb lenne a január 15-ei 

ülés, hogy legyen idejük előkészülni. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Nagyon fog örülni a vizsgálatnak, mert azt mondják, ez a víz nem jó 

semmire. Szeretne tisztán látni. 

 

Dr. Benza György vállalkozó: Ezt nem mondta senki, itt az a kérdés, hogy a hatóság milyen terhet 

ró rá.  

 

Dr. Sepa György vállalkozó: A vizsgálatok nem a víz minőségére fognak vonatkozni. Abból 

indulnak ki, hogy ez a víz legalább olyan gyógyhatású, mint pl. a mezőkövesdi, de a lényeg a 

hatósági előírásokban van.  

 

 

Dr. Benza György, Dr. Sepa György vállalkozók távoznak a teremből. 

 

Nagy László polgármester: Az ITD Hungary hozott egy német céget, akik már kétszer voltak itt a 

Körömi Haltelep megvásárlásnak ügyében. A második alkalommal, miután feltérképezték a 

környezetvédelmi hatóságnál, mire van szükség, nem a 150 milliós áron akadtak meg, hanem olyan 

előírásokat közöltek velük, ami miatt visszaléptek. Tehát Benza úréknak nem véletlen az 

óvatossága.  

A vízjogi üzemeltetési engedélyben elő van írva, hogy a kútfelülvizsgálatot el kell végezni, ami 

több millió forintba kerül. Ha 2011-ben ez nem történik meg, akkor nem lesz érvényes a vízjogi 

üzemeltetési engedély. Az opciós szerződés aláírásával mentesül az önkormányzat a 

kútfelülvizsgálat alól, emellett kap 5 millió forint opciós díjat. A vízminőség összességében jó, 

egyedül az arzén több az engedélyezettnél, de ezt Benza úrék is tudják.  

Kérése, hogy a szerződés-tervezet legutolsó változatát mindenki kapja meg, 1 hét múlva telefonon 

érdeklődik a véleményekről. 

 

Nagy László polgármester: Visszatérve az óvodavezető kéréséhez, kéri a testület állásfoglalását a 

külső-bőcsi óvoda kiscsoportjában történő 10 %-os létszámemeléssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot: 

 

1017/2010.(XII.21.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: óvodai csoportlétszám emelésének engedélyezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a fenntartásában működő 

Napköziotthonos Óvodai engedélyezett csoportlétszáma a külsőbőcsi óvodaépületben működő 

kiscsoportban 2011.január 1. naptól 10%al emelkedjen. 

 

Nagy László polgármester: A testület korábban határozott a felajánlott termőföldek 

megvásárlásáról. Most van konkrétan 3-4 eladó, a vásárlás előtt ki kell függeszteni a vételi 

ajánlatot, ami átmegy a következő évre. Mivel nincs költségvetés, a testületnek állást kell foglalnia 

a kifizetésről.  

Ide kapcsolódóan elmondja, hogy a megvásárolt 7,8 ha földterület egy részének közművesítéséhez 

keres befektetőket, kéri a testületet, hogy a részletek kidolgozásánál majd a következő ülésen 

mondják el véleményüket. 



 

K. Nagy László képviselő: Szerinte kár bevonni a közművesítésbe mást, az önkormányzat is meg 

tudja csinálni. 

 

Nagy László polgármester: Ne zárják ki ezt a variációt. Ötletként említi, hogy a biogáz üzemben 

keletkező meleg vizet  a leendő telkek egy részéhez lehetne vezetni és így meghirdetni, ami az 

érdeklődők számára vonzerő lehet. 

 

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

határozatot: 

 

1018/2010.(XII.21.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: termőföld vásárlással kapcsolatos állásfoglalás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megerősíti azon szándékát, hogy Bőcs Község 

területén termőföldet kíván vásárolni 26000Ft/AK közötti vételáron. A képviselőtestület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon a Bőcsi termőföldet eladni szándékozókkal, a 

vételártól eltérhet 28.000Ft/AK összegig, és megállapodás esetén felhatalmazza a szerződés 

aláírására a testület utólagos tájékoztatásának kötelezettségével. A képviselőtestület hozzájárul, 

hogy a vételár összege kifizetésre kerüljön, ha a 2011. évi költségvetést még nem fogadták el, 

tudomásul véve, hogy a vételár a 2011. évi költségvetést fogja terhelni. 

Felelős: polgármester 

 

Nagy László polgármester: A látványközpontra megnyert pályázatnál a múlt testületi ülésen szó 

volt a pályázati díjról és a kiviteli tervről. Nem jól emlékezett kiviteli terv összegére, 800.000,- Ft 

helyett összesen a szakhatósági állásfoglalással együtt 1.100.000,- Ft + ÁFA. A határozat 

módosítására van szükség. 

 

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

határozatot: 

 

1019/2010.(XII.21.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 914/2010. (XII.13.) számú határozat módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 914/2010. (XII.13.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 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 1.100.000.- Ft+Áfa, tagi kölcsönként 

biztosítja, s felhatalmazza a szerződés aláírására az ügyvezetőt. 

 

 

Nagy László polgármester: Tegnap volt egy tájékoztató a Munkaügyi Központban a 

közmunkaprogramról,  Bai Lászlóné képviselő ott volt ezen a megbeszélésen, ezért kéri, mondja el 

a hallottakat. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Az eddigi közhasznú, közcélú foglalkoztatás december végén megszűnik, 

helyette nemzeti program indul, aminek lényege, hogy rövid távú és hosszú távú foglalkoztatás lesz. 

A pénzkeret 80 %-át 4 órás foglalkoztatásra, a maradék 20 %-ot 6 ill. 8 órás foglalkoztatásra kell 

fordítani.   A 4 órás foglalkoztatás a jelenlegi közcélút váltja fel, úgy néz ki, ez február 1-től 

beindul.  A hosszabb távú foglalkoztatásra kétszer fognak kiírni pályázatot az évben, ennek 



időpontját még nem lehet tudni. A január hónap átmeneti időszak, amikor a megyei munkaügyi 

központ saját megmaradt pénzkeretének terhére engedélyez létszámot az önkormányzatok részére, 

de ez minimális az eddigiekhez képest. Legalább 2 hónapra, maximum 12 hónapra kell szerződést 

kötni a dolgozókkal, a minimálbér időarányos részét kapják. A 4 óra munkaidőkeretben is 

meghatározható, vagyis nem kötelező napi  4 órát foglalkoztatni a munkavállalót, hanem pl. minden 

másnap dolgozhat 8 órát, stb. A felajánlott munkát iskolai végzettségtől függetlenül el kell vállalni. 

A dologi kiadásokat is fogják támogatni a bér és járulék 5%-ának erejéig.  

 

Nagy László polgármester: Elég nagy az adminisztrációja a közmunkásokkal kapcsolatos 

ügyintézésnek. Eddig Kristin Éva végezte ezt a feladatot, szeretné ha továbbra is alkalmaznák 

január-február hónapban a Bő-Víz Kft. állományában, utána pedig remélhetőleg lesz pályázati 

lehetőség az önkormányzatnak a továbbfoglalkoztatására. 

 

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

határozatot: 

 

1020/2010.(XII.21.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Hozzájárulás Kristin Éva alkalmazásához a Bő-Víz Kft-nél 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul hogy 2011.január 1. és 2011. február 

28. közötti időszakban a tulajdonában álló Bő-Víz Nonprofit Kft. alkalmazza Kristin Éva 

foglalkoztatás szervezőt. 

 

Nagy László polgármester: Január 4-én lesz egy női kézilabda mérkőzés, a Ferencváros jön ide. A 

hatóságok előírták, hogy a sportcsarnokban menekülési útvonal táblákat kell kihelyezni, kiürítési 

tervet kell készíteni, ami kb. 500.000,-Ft-ba kerül. Kéri a testület hozzájárulását. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: A villámvédelmi rendszer felújítása is szükséges, ellenőrizni 

fogják. 

 

Nagy László polgármester: 2 kazán biztonságos működtetéséhez 2,5 millió Ft értékű pótmunkát 

kell elvégeznie a Bő-Víz Kft-nek. 

 

A gyermekorvos javasolta, hogy az orvosi rendelő előterébe kamerát szereljenek fel,  megelőzendő 

az esetleges rongálásokat, lopásokat. A költségvetésben javasolja a kamerázás költségeit 

szerepeltetni.  

 

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

határozatot: 

 

1021/2010.(XII.21.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: munkák elvégzése a sportcsarnokban és a fűtéskorszerűsítés pótmunkái 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a sportcsarnokban szükséges 

menekülési útvonal táblák elhelyezése munkáinak elvégzéséhez, és a kiürítési terv elkészítéséhez, 

melynek költségét 500.000 Ft összegben költségvetésében biztosítja,  továbbá hozzájárul hogy az 

iskolában a Bő-Víz Kft. a fűtéskorszerűsítés pótmunkáinak elvégzéséhez 2,5 millió forint értékben, 

melynek költségét költségvetésében biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, szerződéskötésre. 

 



2. napirendi pont tárgyalása: 

 

Nagy László polgármester: Az előző testületi ülést azzal zárták, hogy ma dönt a testületet a Sport 

Kft-vel kapcsolatosan felmerült kérdésekben. A Sport Kft felvetette, hogy a megadott és felhasznált 

költségvetésen felül adjon pénzt a testület a futball szakosztály működtetéséhez. A Sport Kft-től 

ellentételezést kértek, mivel felmerült, hogy a kft-nek vannak követeléseik, a testület azt akarta 

megnézni, hogy ezek a követelések tényleg állnak-e, szerződéssel alátámaszthatóak-e, alapul 

szolgálnak-e a kért összeg megtérülésének. 

 

Tóth László képviselő: Az egyik már realizálódott, a Diósgyőr fizetett. A másik követeléssel 

kapcsolatban holnap lesz megállapodás a kifizetés teljesítésének időpontjáról. A szerződés, ami jött 

a Diósgyőrtől, mit tartalmaz? 

 

Bai Lászlóné képviselő: Két részből áll: a Diósgyőr az egyik játékost kölcsönveszi december 31-ig, 

ezért fizet 1 millió Ft +ÁFÁ-t szeptember 20-ig, amennyiben még 2.100.000,- Ft + ÁFÁ-t még 

átutal január 20-ig a kft. részére, akkor a játékosnak a játékjoga véglegesen átszáll. Ezzel a 

megfogalmazással az a gond, hogy nem biztos a 2.100.000,- Ft + ÁFA összeg átutalása. 

 

Tóth László képviselő: Úgy került megfogalmazásra a szerződés, hogy a Diósgyőrön legyen 

nyomás, hogy visszavehető a játékos. A Sport Kft. jobban járna, ha visszaadnák a játékost, mert a 

legjobb teljesítményt nyújtotta. Biztosan kell nekik, másnak is kellene. Azért kellett eladni, hogy 

tudják fizetni az újonnan érkezett 5 játékost. 

Beszélt Ebbert Zoltánnal, aki komolyan foglalkozik szponzorációkkal; tényleg van érdeklődő; vevő 

azért nincs még, mert mindenki úgy van vele, hogy 20 millió forintot befektetni nem akar addig, 

amíg nem tudja, látja-e. Van olyan cég aki hajlandó fizetni, az utánpótlás csapat sorsa kérdéses, 

illetve ha egyből elengedi az egyesület kezét az önkormányzat, az furcsa dolog.  Járható út lenne, ha 

a Sport Kft-be beszáll egy tulajdonos bizonyos arányban, akinek az a kérése egyrészt, hogy az 

utánpótlás csapatokat még egy fél évig támogassa a bőcsi önkormányzat, másrészt a kft. 

tehermentes legyen.  Erre tagi hitelt kérne és vállalná a visszafizetést meghatározott ideig, ha nem 

fizet, elveszti a tulajdonosi jogkörét. A követelés behajtását (2,1 és 3,5 millió Ft) felvállalja, ha nem 

hajtja be, akkor fizeti az utánpótlás csapatok fenntartását. 

 

Nagy László polgármester: De a múlt testületi ülésen is kinyilvánították, hogy a gyerekeket nem 

hagyják, annyi pénzt mindig áldoznak, ami a gyerekekhez kell.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Nem látja a szándékot, hogy ez a cég a saját pénzén akarna 

működni, rögtön azzal kezdi, hogy hitelt kér.   

 

Tóth László képviselő: A hitel nem az ő pénze, nem a zsebébe rakja. 

 

Nagy László polgármester: Ha ez tényleg nagy üzlet, akkor a cég ne nézze már azt a pár milliót. 

Nem lehet ennyire kicsinyes a vevő. Ha pár millió forint miatt nem fog sikerülni a dolog, akkor nem 

az önkormányzat sara lesz,hogy nem megy tovább a Sport Kft. Emellett javasolja, hogy az 

utánpótlás csapatokat az önkormányzat vigye tovább. Ha január 30-ig nem sikerül eladni a felnőtt 

csapatot, akkor az utánpótlást visszahozzák a BKSC-be, ez 6 millió forintba kerül. 

 

Tóth László képviselő:  A kft-nek szüksége van az utánpótlásra. 

 

Nagy László polgármester: Ha a vevőnek is kell, akkor a 6 milliót megfelezve, adnak 3 milliót, 

így mindkét fél jól jár. A 3 milliót az önkormányzat támogatásként a költségvetésből  átutal a  már 

nem önkormányzati tulajdonban lévő Sport Kft-nek. 

 



 

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

határozatot: 

 

1022/2010. (XII. 21.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcsi Sport Kft. ügyével kapcsolatos állásfoglalás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 97 % arányú 

tulajdonában álló Bőcs Sport Kft. üzletrészét értékesíteni kívánja 2011. január 30. határidővel, az 

utánpótlás csapatokat azonban továbbra is támogatni kívánja, vagy a BKSC Egyesületen keresztül 

annak támogatásával, vagy az új tulajdonossal rendelkező Bőcs Sport Kft-n keresztül. A konkrét 

döntést az értékesítéssel kapcsolatosan a képviselőtestület soron következő ülésén meghozza, a 

polgármestert felhatalmazza, hogy tárgyalásokat folytasson a lehetséges vevőkkel. 

 

 

 

A képviselő-testület ülésén egyéb bejelentés, előterjesztés nem volt, Nagy László polgármester az 

ülést bezárta. 

K. m . f. 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Nagy László      Dr. Ispán Csilla 

                       Polgármester            Jegyző 

 

 

    …………………………………..           ………………………………….. 

             K. Nagy László képviselő                  Tóth László képviselő 

               jegyzőkönyv-hitelesítő                  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


