
 1 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 2010. 11. 9-én. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

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

   

  Hevesiné Czirok Julianna építésügyi előadó 

  Bedő Zsuzsa építésügyi előadó 

  Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

  Budai Bertalan kisebbségi képviselő 

  dr. Ispán Csilla jegyző 

  Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

  Szabó Béláné érdeklődő állampolgár 

 

  

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

állampolgárt.  

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 képviselők. 

 

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

elfogad: 

       

 

Napirendi pontok: 

 

1. Árvízkárok, viharkárok 

2. Ételszállító gépkocsi vásárlása 

3. Szerződések megújítása 

      4.   Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

 

1. napirendi pont: Árvízkárok, viharkárok 

 

Nagy László Polgármester: az első napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el, melynek 

anyaga a zárt ülési jegyzőkönyv részét képezi. 

 

 

2. napirendi pont: Ebédszállító gépkocsi vásárlása 

 

Nagy László polgármester: Javasolja, hogy vásároljanak egy ebédszállító autót, mivel a régi olyan 

állapotban van, hogy javítása nem gazdaságos. Nézett autókat, különböző márkákat. Felsorolja az 

ajánlatokat.  

1. Volkswagen Caddy típusú autó: 3 millió Ft + ÁFA. Ismerteti az autó paramétereit. 

2. Fiat doblo típusú autó listaára: 3.390 e Ft + Áfa.  Ismerteti az autó paramétereit 
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3. Ford 1.8 TTCI típusú autó ÁFÁ-val 3.910 e Ft. Ennél az autónál minimum 1 hónapot várni 

kell. 

 

Dendel Barnabás képviselő: Az autót saválló anyaggal kell kiszigetelni. Az ÁNTSZ előírásainak 

meg kell felelni. 

 

Bálint László alpolgármester: Fontos, hogy az autó belülről le legyen szigetelve, ezért szerinte 

meg kellene kérdezni a cégeket, el tudnák-e vállalni ezt a pluszszolgáltatást ebben az árban.  

 

Nagy László polgármester: Meg lehet kérdezni, de mivel sürgős az ebédszállítás szabályos 

megoldása, az új autó szigetelését akár saját maguk is megoldhatják. 

Javasolja, hogy az elsőként ismertetett Volkswagen Caddy típusú autót vásárolják meg. Ilyen típusú 

autóik már egyébként is vannak. A Volkswagen egy jó márka. 

 

Bálint László alpolgármester: Javasolja a régi autót meghirdetni eladásra olyan formában, hogy az 

ajánlatokat zárt borítékban nyújtsák be, aki a legtöbbet licitálja, azé legyen.  

 

Nagy László polgármester: A licitálás jó megoldás, viszont előtte meg kell kérdezni, beszámítják-e 

az új autó árába a régit. 

 

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

határozatot: 

 

839/2010.(XI.09.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: ebédszállító autó vásárlása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, az előterjesztésben foglaltak szerint 

Volkswagen Caddy típusú autót vásárol ebédszállítás céljára 3 millió forint + Áfa összegben, 

melynek fedezetét a költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Nagy László polgármester: A futballpálya gyepszőnyegezése ügyében továbblépett. Szeretné, ha 

jövő tavasszal lehetne rajta játszani. A Greskert Kft. adott egy ajánlatot, a munkát kompletten 

8.750.000 Ft + Áfa összegért végeznék el. 

 

Tóth László képviselő: Átad egy másik ajánlatot, kéri hasonlítsák össze. 

 

Nagy László polgármester: Csicsek Zoltán alpolgármester szerzett egy pár címet, akik közül most 

jelentkezett telefonon egy szlovák cég a munkára, jelezték, eljönnének megnézni a pályát. 

Kérdezi a testületet, igénylik-e az ajánlatok összehasonlításához rendkívüli testületi ülés 

összehívását. 

 

K. Nagy László képviselő: Nem érdemes válogatni, az idő sürget. A Greskert Kft.-nek lehet szólni, 

és 1-2 napon belül el is kezdi a munkát.  

 

Tóth László képviselő: Javasolja elfogadni az ajánlatot. 

 

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

határozatot: 
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840/2010.(XI.09.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcsi labdarúgópálya felújítási és gyepszőnyegezési munkálatai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, az előterjesztésben foglaltak szerint a 

Gresker Kft-t megbízza a tulajdonában álló Bőcsi labdarúgó pálya felújítási és füvesítési 

munkálatainak elvégzésére, melynek díja: 8750 E Ft+Áfa. Az anyagi fedezetet a testület a 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Nagy László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Körömi Haltelep ügyében egy német 

céggel voltak és remélhetőleg vannak is tárgyalásban. Ez a cég az ITD Hungary Kft-én keresztül 

jelentkezett. Az ITD írt egy feljegyzést, melyet bemutat a képviselő-testületnek. A legnagyobb 

probléma a halteleppel, hogy csak 2012-ig érvényes és nagyon szűk mennyiségi kerettel lévő 

vízjogi üzemeltetési engedélyük van. Az ITD leírja, hogy a magyar környezetvédelmi hatóság 

szigorú előírásai beszűkítik a lehetőségeket. A hasznosításra egyetlen megoldás a fürdő. Az ITD 

szervezésében a németekkel lesz egy találkozó ez ügyben. A leírás tartalmaz 3 törvényt, kéri a 

jegyzőt ezek kinyomtatására. 

 

Nagy László polgármester: Programjának egy részét képezi az építendő biogáz üzem, melyet 

KEOP-os pályázattal indítanának a Bükk-Mak LEADER-rel közösen. A pályázat megvalósulásához 

egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni. Ez nem pályázatírás, ha az lenne, a 

költséget nem tudnák elszámolni. Dr. Nagy Józseffel a Bükk-Mak Kft. vezetőjével tárgyalt, 

figyelembe véve a pályázat értékét, ami 150 millió forint, javasolja, hogy 4 millió Ft + Áfa összeget 

adjon át a testület  az Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft-nek és hatalmazza fel vezetőjét, hogy ezt a 

szerződést a Bükk-Mak Kft-vel megköthesse. Kéri a testület hozzájárulását. 

 

Dendel Barnabás képviselő: Új testületi tagként most hall erről először, ezért független marad, és a 

szavazásnál tartózkodik. 

 

Tóth László képviselő: Ha nem nyerik meg, a 4 millió forintot elveszítik? 

 

Nagy László polgármester: Igen. 

 

Tóth László képviselő: És várhatóan meg fogják nyerni? Ő úgy tudja, hogy januártól felszámolják 

a LEADER csoportokat. Úgy érzi kidobott pénz. Bejelentették, hogy látvány jellegű beruházásokra 

nem ad a kormány pénzt. 

 

Nagy László polgármester: Ezt a LEADER csoportot szerinte nem számolják fel. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A biogáz üzem nem látvány jellegű. Véleménye szerint érdemes lenne 

röviden elmondani, hogy Barna is képben legyen. Ezért nem kell tartózkodni.  

 

Nagy László polgármester: A cikluszáró falugyűlésen és az újságban is volt a biogáz üzemről szó. 

44 község tartozik a Bükk-Mak LEADER csoporthoz. Egyik kiemelkedő programjuk az 1 falu- 1 

mW. Azt jelenti, hogy minden ide tartozó falu állítson elő valamilyen formában megújuló energiát. 

Konkrétan Bőcsön a Látványközpont esetében csak a nevében van a „látvány”, megújuló energiát 

állítana elő. Emellett úgy kerülne kialakításra, hogy ezt az érdeklődők láthassák is. Erre a projektre 

hozták létre az Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft-ét, amely 100 % önkormányzati tulajdonban van, a 

Kft. megalakulásának egyik oka, hogy az IKSZT pályázattal kimerítette az önkormányzat az ún. de 

minimis keretet. A Kft-tét beléptették az áfa rendszerbe, és mivel a legtöbb pályázat 
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utófinanszírozású, a testület tagi kölcsönt nyújtott ennek a saját cégének, ha a pályázati pénzt 

megkapja, a  cég a kölcsönt visszaadja. Ez a kft. adta be a látványközpont mellett a biogáz üzemre 

is a pályázatot, ami arra alapul, hogy a környéken fellelhető zöld hulladékot, szerves anyagot 

összegyűjtik, ha kevés termelnek vagy vesznek. Tárgyalások folynak a sörgyárral is. Ez a biogáz 

üzem 1 év alatt 1 millió kW-ot tudna összesen termelni. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: A pályázatban nemcsak az üzem, hanem a kiegészítő eszközök 

(traktor) is benne vannak. Csak az emberi erőt kell hozzáadni. 

 

Nagy László polgármester: Újra szavazásra teszi fel a biogáz üzem kérdését. 

 

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

határozatot: 

 

841/2010.(XI.09.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcsi Biogáz üzemlétesítésével kapcsolatos „1MW-1 falu” pályázattal kapcsolatos 

megbízási szerződés 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy Stefánné Nagy Magdolnát, az 

Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az előterjesztésben szereplő megbízási szerződés 

megkötésére felhatalmazza. A szerződés tárgya: a BÜKK-MAKK Leader csoport, képviseletében: 

dr. Nagy József ügyvezető a Bőcsi biogáz üzem megvalósíthatósági tanulmányát készítse el. A 

megbízási díj összege: 4 millió forint+Áfa, melyet a képviselőtestület költségvetésében a tartalék 

terhére biztosít és mely összeget célhoz kötött támogatásként átadja az Élhetőbb Bőcsért Kft. 

részére. 

 

 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2005-től ellátja a belső 

ellenőrzési feladatokat, minden évben ebben az időszakban elkészítik a jövő évi ellenőrzési 

ütemtervet, amelyhez véleményeket fogadnak a jegyzőktől. Az előzetes tervek alapján Bőcsön az 

első negyedévre egy 15 napos munkaügyi ellenőrzést terveztek be. A II negyedévben történő 

végrehajtást elfogadták, a jogszabály szerint ezt november 15-ig a képviselő-testületnek is jóvá kell 

hagyni. Esetleg van lehetőség még kérni vizsgálatokat. De az utóbbi években átfogó vizsgálat 2 is 

volt, egy a gazdálkodási rendszerre tekintettel és 1 az intézményfenntartói társulásokra is, ezeknek 

megvolt az utóellenőrzése is. Igazából nem szeretnének jövőre 1 hónapot azzal tölteni, hogy 

ellenőrzésnek vetik alá magukat. Ezért a jövő évre csak 1 ellenőrzést javasol. 

 

Nagy László polgármester: Megvolt az utóellenőrzés, ennek fő konklúzióról kér egy pár mondatot. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Az egyik, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét pontosítani  és 

felülvizsgálni szükséges. 1993-től csak a szükséges módosításokat végezték el, ennél fogva már 

idejétmúlt. Azt javasolja az MKTT, hogy dolgozzák át. Továbbá arra tekintettel, hogy választások 

voltak nemrég, nem végezték el az új megállapodást a kisebbségi önkormányzattal a gazdálkodási 

feladatokról. Ezen kívül más megállapítást nem tett a felülvizsgálat. 

 

Nagy László polgármester: Kér határidőt ennek a két feladatnak az elvégzésére. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Még az idén el kell készíteni.  

 

Nagy László polgármester: Tehát határidő 2010. vége, felelős jegyző. 
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Kéri a kistérségi ellenőrzés jóváhagyását. 

 

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

határozatot: 

 

842/2010.(XI.09.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása tárgyú 

elterjesztést megtárgyalta. A képviselőtestület Bőcs Községi Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési 

ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja. A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy Bőcs Községi 

Önkormányzat 2011. évi ellenőrzési ütemtervét a Miskolc Kistérség többcélú Társulás belső 

ellenőrzési csoportja részére jutassa el. 

Határidő: 2010. november 15. 

Felelős: jegyző 

 

Nagy László polgármester: Az SZMSZ felülvizsgálatához az alakuló ülésen 1 hónapot kértek, 

időhiány miatt még 1 hónapot kérnek.  

 

Bai Lászlóné képviselő: Az SZMSZ  nélkül a bizottságok sem tudnak maguknak munkatervet 

készíteni, így hátráltatva vannak, de szeretné azt, ha a képviselő-testületnek a munkaterve is 

elkészülne 1 hónapon belül. 

 

Nagy László polgármester: A decemberi testületi ülésen, amit december 15-ig meg kell tartani, az 

SZMSZ-t és a munkatervet is le kell zárni. 

 

Nagy László polgármester: Érkezett a Kisebbségi Önkormányzattól egy kérelem, amelyet már 

szóban meg is beszéltek. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kisebbségi Önkormányzat kért 

volna számítógépet, nyomtatót és egyéb eszközöket a Kisebbségi Házba. Erre azt a választ adta, 

hogy van egy nyertes pályázat számítástechnikai eszközökre az iskolában, amellyel már 1,5 éve 

megnyertek 6 millió Ft-ot, csak még nem kapták meg eredménytelen közbeszerzés miatt. 

Remélhetőleg megoldódik ez a helyzet és akkor lesz felszabaduló eszköz az iskolában, amit a 

kisebbség megkaphat. Az egyéb eszközökről (csocsó, biliárdasztal) sem feledkeznek el, de nem 

ezzel szeretnék az évet kezdeni. Folyamatosan, mértéktartással fogják biztosítani a kérelemben 

foglaltakat. 

 

Nagy László polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tegnap volt a Miskolc kistérség 

Többcélú Társulásának alakuló ülése, ahol ismét elnökségi taggá választották. Nem tudja, mi lesz a 

vége a kistérségeknek, a LEADER-csoportoknak. Vannak olyan hangok, hogy össze akarják ezt a 

két egységet hozni. Ő azt mondja, hogy azokat a LEADER-csoportokat, amelyek nem jól végezték 

a dolgukat, vonják felelősségre, de a példaértékű programmal rendelkezőket talán nem szüntetik 

meg. 

 

Szabó Béláné érdeklődő állampolgár: Meg szeretné kérdezni, hogy mit terveznek a bőcsi tévével. 

A falugyűlésen hallható volt, és sok visszajelzés érkezik, hogy szeretnék, ha a testületi ülésekről 

közvetítene a tévé. 

 

Nagy László polgármester: Érintőlegesen volt már erről szó. A testület elnapolta a kérdést, még 

„emészti” ezt a dolgot. 
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Szabó Béláné érdeklődő állampolgár: Szeretné, ha ezt a kocsit, amit most  árverésre 

bocsátanának, a tévés Szlavkovszki Norbert kapná meg. Nem állapot, hogy az egész tévés 

felszerelését a biciklijén hordozza. 

 

Nagy László polgármester: Azért nem teszik rendbe azt a kocsit, mert nagyon sokba kerülne.  

 

Szabó Béláné érdeklődő állampolgár: Most, hogy már nem képviselő Major Dezső, a tévé már 

senkire nem tartozik? 

 

 

Bai Lászlóné képviselő: Ezen a hétvégén a tévéadásban le lett közölve, hogy Major Dezsőnek 

megköszönik a munkát és most már Bálint László alpolgármesterhez tartozik a tévé. Ettől kezdve 

Szlavkovszki Norbert és más is őhozzá kell, hogy forduljon. Ha Szlavkovszki Norbert autót kapna, 

az feszültséget okozna az önkormányzatnál, és az önkormányzati cégeknél, mert vezető 

embereknek sincs biztosítva az autó. Mélyebben belegondolva ez nem olyan egyszerű dolog. 

 

Bálint László alpolgármester: Valóban szó volt a tévé további sorsáról, az új tervekről. Arról van 

döntés, hogy a tévét meg kell újítani, szélesíteni kell a tájékoztatási köröket, rovatokat. A személyi 

bővítésről, és hogy a személyek milyen formában fognak ebbe bekapcsolódni,  még nincs döntés, ez 

a következő év költségvetését  is érinti. Már voltak jelentkezők, akik szeretnének bekapcsolódni a 

munkába. 

 

Tóth László képviselő: Ha ki lesznek szélesítve a tévérovatok, itt vannak bőcsi cégek,  

intézmények (Sport Kft., Idősek Otthona, stb.) és tényleg járja a falut a tévé munkatársa és ha 

esetleg falun kívül is dolgozik,  akkor meg lehet találni a módot a szállítási költségek fedezésére. Pl. 

a cégek is hozzájárulhatnak egy bizonyos összeggel ehhez. 

 

K. Nagy László képviselő: Az önkormányzatnak van autója, ahová el tudják vinni a tévéstábot. 

 

Nagy László polgármester: Azért érte váratlanul ez, mert eddig egyetlen egyszer sem merült fel 

ilyen probléma. Ha valakinek baja van, bejöhet megbeszélni vele. Sok gépkocsi igénylés van, 

mindenkinek igyekeznek megoldani a szállítást.  

 

Szabó Béláné érdeklődő állampolgár és Budai Bertalan kisebbségi képviselő távoznak a teremből. 

 

 

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 
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 K. Nagy László    Tóth László  

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő  képviselő,  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


