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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi alakuló ülésén 2010. október 14-én. 

 

 

Jelen vannak:      Nagy László polgármester 

       

 

      Bálint László, Bai Lászlóné, Csicsek Zoltán,  Dendel Barnabás,  

      K. Nagy László,  Tóth László képviselők 

 

      Alexa Jánosné HVB elnök 

      Dr. Ispán Csilla jegyző 

      Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Bai Lászlóné korelnök: Szeretettel köszönt mindenkit, aki a mai ülésen megjelent. Az 

önkormányzati törvény értelmében a választást követő első ülést a polgármester hívja össze, de 

mindaddig, amíg a polgármester az esküt le nem teszi és a javadalmazását nem állapítják meg, 

addig a korelnök elnököl. Ő ebben a minőségében ezennel az első ülést ünnepélyesen megnyitja. 

Megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 képviselő jelen van.  

 

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

egyhangúlag elfogad: 

 

 

1. HVB elnök tájékoztatása a választásról 

Előadó: Alexa Jánosné Helyi Választási Bizottság elnöke 

2. Települési képviselők eskütétele (előmondója: Bai Lászlóné korelnök) 

3. Polgármester eskütétele ((előmondója: Bai Lászlóné korelnök) 

4. Jegyzőkönyv-hitelesítő személyek megválasztása  

5. Polgármesteri program elfogadása  

Előadó: Nagy László polgármester 

6. Polgármester illetményének meghatározása, egyéb juttatások elfogadása 

Előadó: Bai Lászlóné korelnök 

7. SZMSZ módosítása 

Előadó: Nagy László polgármester, dr. Ispán Csilla jegyző 

8. Alpolgármester megválasztása 

Előadó: Nagy László polgármester 

9. Alpolgármester  eskütétele  

Előadó: Nagy László polgármester 

10.  Alpolgármester  tiszteletdíja és egyéb juttatások elfogadása 

 Előadó: Nagy László polgármester 

11. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Dr. Ispán Csilla jegyző 

12. Tájékoztatás az összeférhetetlenségről és a vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettségről 

Előadó: Dr. Ispán Csilla jegyző 

      13. Egyéb előterjesztések, javaslatok   
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 1. napirendi pont: HVB elnök tájékoztatása a választásról 

 

Bai Lászlóné korelnök felkéri Alexa Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnöklét, hogy terjessze 

elő eredményét a választásról, a választás eredményéről. 

 

Alexa Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke: előterjeszti tájékoztatóját a választás 

eredményéről. Tájékoztatójában ismerteti a választást megelőzően végzett feladatokat, a választás 

napi munkáját és részletesen beszámol a választás eredményéről. 

(A tájékoztató 1 példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

A képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást: 

 

 

Alexa Jánosné, a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízólevelet, először a 

polgármesternek, majd a képviselőknek. 

 

 

 

2. napirendi pont: Települési képviselők eskütétele  

 

Bai Lászlóné korelnök elmondja: Az önkormányzati törvény 19. § értelmében a képviselők esküt 

tesznek az alakuló ülésen, majd a 32. § szerint a polgármester a képviselő-testület előtt teszi le az 

esküt. 

  

A települési képviselők leteszik a következő esküt: 

(Az eskü szövegét előmondja Bai Lászlóné korelnök.) 

 

„Én, ………………….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bőcs fejlődésének előmozdítása és az 

Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

 

3. napirendi pont: Polgármester eskütétele 

 

Nagy László polgármester a képviselő-testület előtt leteszi a következő esküt: 

(Az eskü szövegét előmondja Bai Lászlóné korelnök.) 

„Én, (a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 

megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bőcs fejlődésének előmozdítása és az 

Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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4. napirendi pont: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyek megválasztása 

 

Bai Lászlóné korelnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyekre Bálint László és K. 

Nagy László személyében, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad. 

 

 

5. napirendi pont: Polgármesteri program elfogadása 

 

Bai Lászlóné korelnök felkéri Nagy László polgármester urat programjának ismertetésére. 

 

Nagy László polgármester ismerteti programját: 

 

Élhetőbb Bőcsért, tovább!  

 

Ez volt a kiinduló gondolat, amikor újra indultam polgármester-jelöltként. 

Ez azt jelenti számomra, hogy a 4 évvel ezelőtti „Élhetőbb Bőcsért” programban felvázolt és döntő 

többségében megvalósult programot tovább kell vinni ugyanazon irányelvek szerint. 

Az alap, hogy a bőcsiek itthon otthon érezzék magukat. Érezzék az emberek az önkormányzat, a 

képviselők segítőkészségét az élet minden területén.  

Támaszkodni kell továbbra is a cívil szervezetekre, figyelembe kell venni a lakosság észrevételeit, 

kéréseit. 

A megkezdett, már költségvetésben is szereplő munkákat tovább kell folytatni a bőcsi lakosok 

igénye szerint. 

 Buszvárók építése a hiányzó helyeket 

 Falubejárók kialakítása 

 Rózsakert és energiaudvar kialakítása 

 Kis helyi piac létrehozása 

 Parkolók, parkok befejezése 

 Járdák, utak karbantartása, felújítása 

 Közvilágítás bővítése a lakossági igényeknek megfelelően 

 

A faluközpontjaink továbbépítése közös ügyünk, ezen beruházásokat el kell kezdeni. 

 

 Óvoda- bölcsőde megépítése 

 Orvosi ügyelet visszahozása Bőcsre 

 Egyéb extrém jellegű sportpálya kialakítása 

 Rákóczi utca rendezésével Bőcs arculatának határozottabbá tétele 

 

A következő 4 év meghatározó beruházásainak kell lenni az energiatakarékosság és a megújuló 

energia termelése és felhasználása, ezen belül: 

 

 Nagyobb területen kell erdősítést végeznünk, el kell terjeszteni az  energiaültetvényeket és 

felhasználni széles körben azok termékeit  

 Mikrotérségi biogázüzem megépítését minden erőnkkel támogatnunk kell 

 Az iskola energiapályázatának megvalósítása 

 Környezetvédelmi és környezettudatos nevelés erősítése 

 

A kiírásra kerülő pályázatok figyelése, a Bőcs számára megfelelő pályázatokon való részvétel 

fontos feladatunk. 

 

 Egészségügyi Központ 
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 Uszoda és kiegészítő szolgáltatásai 

 

 - A lakosság biztonsága végett nagy hangsúlyt kell fektetni az árvízvédelmi beruházásokra. Fontos 

az induló árvízvédelmi pályázatokon való részvétel. 

- A bőcsi emberek számára minél több munkahely megteremtését saját cégeink tevékenységének 

bővítésével kell megoldani. 

-  Fel kell gyorsítani ipari üzemeink eladását vállalkozóknak.  

- Az építési telkek kialakítása fontos feladat, amely alapja a bőcsi fiatalok megtartásának, a 

népességszám növekedésének.  

- Az ifjúság itthoni közös együttlétét, szórakozását a fiatalok bevonásával kell megvalósítani. A 

Tekepályán internet kávézó kialakítása és ifjúsági programok szervezése szükséges.  

- Minden bőcsi lakos számára elérhető és gyakorolható sportolási lehetőségeket kell biztosítani, a 

sportágak körét tovább szélesíteni. 

- Bőcs vonzerejének fokozásával erősíteni kell mikrotérségi vezető szerepünket, hogy elhiggyék és 

lássák, hogy Bőcs élhetőbb továbbra is. 

 

Ezen gondolatok jegyében szeretne elindulni, és szeretné ha a képviselő-testület megtartva magának 

a jogot, hogy ezen intézkedések mellett legyen, esetlegesen ellene, ami remélhetőleg nem 

következik be. Kéri a képviselőket, hogy ehhez a polgármesteri programhoz mindenki tegye a saját 

programját hozzá, hogy közösen próbálják megvalósítani az elkövetkezendő 4 év feladatainak 

végrehajtását. 

 

A polgármesteri programmal kapcsolatban vélemény nem volt. 

 

Bai Lászlóné korelnök javasolja, hogy a képviselő-testület a polgármesteri programot fogadja el.  

 

 

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

határozatot: 

 

752/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: polgármesteri program elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy László polgármester által ismertetett 

polgármesteri programot elfogadja. 

 

 

 

6. napirendi pont: Polgármester illetményének meghatározása, egyéb juttatások elfogadása 

 

Bai Lászlóné korelnök: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati törvény 37. §-a alapján a 3000-nél 

kevesebb lakosú településen a polgármesteri tisztség főállásban és társadalmi tisztségben is 

betölthető. Főállású a polgármester, ha főállásúként választották meg. Nagy László polgármester-

jelöltként történő bejelentkezésekor úgy nyilatkozott, hogy tisztségét főállásban kívánja betölteni. 

A törvény szerint a polgármester illetményét összegszerűen az alakuló ülésen kell megállapítani, a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

szóló 1994. évi LXIV. Törvényben meghatározott keretek között. 

Bőcs település az 1000 és a 3000 közötti népességű települések kategóriájába tartozik, ahol a 

köztisztviselői illetményalapnak, a 38650,- Ft-nak 8,5 illetve 11-szeres szorzata között lehet a 

polgármesteri illetményt megállapítani. 

Ismerve az önkormányzat feladatait, költségvetését, a polgármester illetményét 2010. október 3-tól 



 5 

a törvény által engedett felső határban javasolja megállapítani, mely összegszerűen: 38650 x 11= 

Bruttó 425.150,- Ft. 

 

Nagy László polgármester bejelenti érintettségét, a tárgyalás során és a szavazásban nem vesz 

részt. 

 

 

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

határozatot: 

 

753/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: polgármester illetményének meghatározása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy László polgármester illetményét 2010. 

október 3. napjától kezdődően 425.150,-Ft összegben állapítja meg. 

 

 

Bai Lászlóné korelnök: javaslatot tesz a polgármester részére költségtérítés megállapítására. 

Az 1994. évi LXIV. törvény 18. §-a értelmében a polgármesternek a tisztsége ellátásával 

összefüggő, általa előlegezett, számlával  igazolt költségét meg kell téríteni. A jogszabály lehetővé 

teszi, hogy a polgármester választása szerint illetménye 20-30 %-ának megfelelő költségátalányt 

igényeljen. 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a polgármester költségátalányát illetménye 30 %-ának 

megfelelő mértékben, bruttó 127.545,- Ft-ban határozza meg. 

 

Nagy László polgármester bejelenti érintettségét, a szavazásban nem vesz részt. 

 

 

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

határozatot: 

 

754/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: polgármester költségátalányának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Nagy László polgármester részére 2010. október 3. 

napjától kezdődően illetménye 30 %ának megfelelő mértékben, havi 127.545 Ft összegben 

költségátalányt állapít meg. 

 

 

 

Bai Lászlóné korelnök átadja a szót Nagy László polgármesternek, aki az ülést tovább vezeti. 

 

Nagy László polgármester: Reméli, hogy visszazökkennek a megszokott életritmusba, és 

folytatják tovább a polgármesterre és képviselőkre vonatkozó munkát a község érdekében. 

 

 

 

7. napirendi pont: SZMSZ módosítása 

 

Nagy László polgármester: Javaslatot tesz a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ismerteti a rendelet-tervezetet. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a következő 

rendeletet: 

 

    „Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2010. (X.15.) számú rendelete 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

11/1995. (V.5.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló módosított LXV. 

törvény. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/1995. (V.5.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról 

következő rendeletet alkotja: 

 

1.§ A R. 4. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek  

 

„4. §. /1/ A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő, melyből 

 

             - 1 fő polgármester, 

     

             - 2 fő alpolgármester (települési képviselő), 

 

             - 4 fő képviselő.” 

 

 

2.§ A R. 34. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek  

 

 

„34. §. /1/ A képviselő-testület 

 

               a./ Pénzügyi Bizottságot  5 fővel, 

 

               b./ Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottságot 5 fővel, 

 

         
      

 c./ Egészségügyi, Szociális és Sport bizottságot 5 fővel, 

 

              d./ Oktatási és Kulturális Bizottságot 5 fővel, 

    

               hoz létre.” 

 

3.§ A R. 49. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek  

 

„ 49. §. /1/ Bőcs Község Önkormányzata alpolgármestereinek száma 2 fő.” 

 

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, valamint e rendelet a kihirdetését követő 2. napon 

hatályát veszti.” 

 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Javasolja, hogy az SzMSz felülvizsgálatra kerüljön, mivel az 



 7 

alpolgármesteri feladatkör, illetve a bizottságok hatásköre megváltozott. Erre az önkormányzati 

törvény lehetőséget ad az alakuló ülést követő 6 hónapon belül. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A bizottságoknak saját maguknak is el kell készíteniük a szabályzatukat, 

működési rendjüket, ezért rövidebb határidőt célszerű meghatározni az SzMSz felülvizsgálatára. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: 1 hónapot javasol. 

 

 

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

határozatot: 

 

755/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elrendeli a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

általános felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot követően a módosításra vonatkozó javaslatot 2010. 

november 15-ig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. 

 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ismerteti a bizottságok összetételére és felállására vonatkozó szabályokat. 

A bizottságok személyi összetételére az a szabályozás, hogy az elnöknek ill. a tagok több mint 

felének a képviselők közül kell kikerülnie. Polgármester úr azért nem most tett javaslatot a 

bizottságok személyi összetételére, mert Belügyminisztérium útmutatója szerint amennyiben a 

bizottsági struktúrában változás van, az a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását jelenti, 

amelyet el is végeztek, ebben az esetben a bizottságok nem választhatóak meg az alakuló ülésen. 

Nyilván a jogbiztonság azt követeli meg, hogy ez is a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen, 

ezért a jövő héten szeretnék a bizottságokat létrehozni. 

 

Nagy László polgármester: Ismerteti ennek időpontját: 2010. október 19. 17 óra. 

 

 

 

8. napirendi pont: Alpolgármesterek megválasztása 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Az alpolgármester választással kapcsolatban elmondja, hogy az főszabály 

szerint zárt ülésen történik, kivéve, ha az érintettek hozzájárulnak a nyílt ülésen történő 

választáshoz. Erről nyilatkozni kell. Az SzMSz szerint a választás titkos szavazással történik. 

Miután az Ügyrendi Bizottság még nem alakult meg, így egy eseti Szavazatszámláló Bizottságot 

kell a testületnek létrehozni. Az érintettek a szavazásban nem vehetnek részt. 

 

 

Nagy László polgármester: Javasolja megválasztani a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Bai 

Lászlóné, K. Nagy László és Dendel Barnabás képviselőket. 

 

 

 

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

határozatot: 
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756/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjai alpolgármesterek választásához 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az alpolgármester választás, a titkos szavazás 

lebonyolítására létrehoz egy eseti Szavazatszámláló Bizottságot, melynek tagjai: Bai Lászlóné, 

Dendel Barnabás, K. Nagy László képviselők. 

 

 

Nagy László polgármester: alpolgármesternek 2 főt, Bálint László és Csicsek Zoltán képviselőket 

javasolja megválasztani. 

 

Bálint László és Csicsek Zoltán képviselők nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak a nyílt ülésen 

történő választáshoz, továbbá bejelentik személyes érintettségüket. 

 

Elkészülnek a szavazólapok. 

A titkos szavazás megtörténik. 

Bálint László a személyét érintő szavazásban nem vesz részt. 

Csicsek Zoltán a személyét érintő szavazásban nem vesz részt. 

 

Bai Lászlóné a Szavazatszámláló Bizottság tagja ismereti a titkos szavazás eredményét: 

Bálint Lászlóra adott szavazatok száma: 6, 

Csicsek Zoltánra adott szavazatok száma: 6. 

 

(A szavazatszámláló Bizottság külön jegyzőkönyvet készít a szavazás eredményeiről, mely 

jegyzőkönyv és a szavazólapok e jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

Nagy László polgármester megállapítja, hogy a szavazás eredményes volt. 

 

 

 

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

határozatot: 

 

757/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Bálint László alpolgármesterré választása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízatása időtartamára Bálint László települési 

képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 

 

 

 

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

határozatot: 

 

758/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Csicsek Zoltán alpolgármesterré választása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízatása időtartamára Csicsek Zoltán települési 

képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 
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9. napirendi pont: Alpolgármesterek eskütétele 

 

 

Bálint László alpolgármester és Csicsek Zoltán alpolgármester e minőségükben leteszik az esküt. 

 

(Az eskü szövegét előmondja Nagy László polgármester) 

 

„ Én ….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a többi 

jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, 

alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat Bőcs fejlődésének előmozdítása és az Alkotmányt 

érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen.” 

 

 

10. napirendi pont: Alpolgármesterek tiszteletdíja és egyéb juttatások elfogadása 

 

Nagy László polgármester: Javaslatot tesz az alpolgármesterek tiszteletdíjának ill. 

költségátalányának megállapítására. 

Az alpolgármesterek tiszteletdíját személyenként havi 170.000,- Ft-ban, a költségátalány összegét 

személyenként havi 30.000,- Ft-ban javasolja meghatározni. 

Nagy László polgármester: Szavazásra kéri a képviselő-testületet Bálint László alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása ügyében. 

 

Bálint László alpolgármester személyes érintettségéből adódóan a döntésben nem vesz részt. 

 

 

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

határozatot: 

 

759/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Bálint László alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete Bálint László alpolgármester tiszteletdíját 2010. 

október 3. napjától kezdődően havi 170.000,-Ft összegben állapítja meg, költségátalányát 2010. 

október 3-ától kezdődően havi 30.000 Ft-ban határozza meg. 

 

 

Nagy László polgármester: Szavazásra kéri a képviselő-testületet Csicsek Zoltán alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása ügyében. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester személyes érintettségéből adódóan a döntésben nem vesz részt. 

 

 

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

határozatot: 

 

760/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Csicsek Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete Csicsek Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 2010. 

október 3. napjától kezdődően havi 170.000,-Ft összegben állapítja meg, költségátalányát 2010. 

október 3-ától kezdődően havi 30.000 Ft-ban határozza meg. 
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11. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 

2/1995.(I.18.) számú rendelet módosítása 

 

Nagy László polgármester: Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 

2/1995.(I.18.) számú rendelet módosítására tesz javaslatot.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző ismerteti a rendelet-tervezetet. 

 

Nagy László polgármester: Kiegészítésként elmondja, az alpolgármesterek nem lehetnek sem 

bizottsági tagok, sem bizottsági elnökök, ezért a 4 bizottság elnöki tisztségére a többi 4 képviselőt 

fogja felkérni.  

 

 

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

rendeletet: 

    „Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2010. (X.15.) számú rendelete 

 

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló  

2/1995. (I.18.) számú rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló módosított LXV. 

törvény. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők és 

bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/1995. (I.18.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 

módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. § (1) A képviselőt megillető tiszteletdíj mértéke 2010. október 3. napjától havi 50.000,-Ft.” 

 

2. § A R. 2. § (2) bekezdés a) pontja hatályát veszti. 

 

3. § A R. 2. § (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2.§ (2) b) Az önkormányzati bizottság elnökeit az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon 

felül havi 45.000,- Ft összegben további tiszteletdíj illeti meg.” 

 

4. § A Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 2. § (3) Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíja havi 22.500 Ft.” 

 

5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, valamint e rendelet a kihirdetését követő 2. napon 

hatályát veszti.” 

 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Felkéri a polgármestert és a képviselőket az esküokmány aláírására. 

Az aláírásokat követően az esküokmányokat Nagy László polgármester átadja először az 

alpolgármestereknek, majd a képviselőknek. 
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12. napirendi pont: Tájékoztatás a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, illetve a 

képviselők felhívása az összeférhetetlenségükkel kapcsolatos kötelezettségükre. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Jogszabály szerint a választás napjától számított 30 napon belül, azaz 

2010. november 3-ig  kötelesek a képviselők ill. a polgármester  és a velük egy háztartásban élő 

közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermek) vagyonnyilatkozatot tenni, melyet az SzMsz 

szerint lezárt borítékban a Pénzügyi Bizottságnak át kell adni megőrzésre. Adott esetben a 

vagyonnyilatkozat vizsgálatát is ez a bizottság végzi majd el. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása a mandátum elvesztésével járhat, ezért kéri a 

képviselőket és a polgármestert, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt határidőn belül teljesítse. A 

választást követő években pedig mindig január végéig kell vagyonnyilatkozatot tenni. 

(A vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatványokat szükség szerinti példányban a polgármester és a 

képviselők átveszik.) 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ismerteti az összeférhetetlenségi szabályokat.  

Jogszabály szerint a képviselő a megbízólevelének átvételét követő 30 napon belül, ha 

összeférhetetlenség áll fenn, azt meg kell szüntetnie. Ha ő ezt nem teszi meg, akkor az illetékes 

bizottságnak kell megvizsgálnia az ügyet, illetve a képviselő-testület dönthet az összeférhetetlenség 

megállapításáról. A legfőbb összeférhetetlenségi ok foglalkozási jogviszonnyal kapcsolatos. A 

képviselő-testületnek nincs joga pl. köztisztviselői jogviszonyt megszüntetni, kizárólag ahhoz van, 

hogy az összeférhetetlenséget megállapítsa, amely okból megszűnik a jogszabály erejénél fogva a 

képviselői mandátum. Mindez a megbízólevél átvételét követő 30 napra vonatkozik. Ezen túl az ok 

keletkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni az összeférhetetlenséget, és intézkedni kell 

ez ügyben az érintettnek. De bárki bejelentheti az összeférhetetlenségi okot, neki a tudomás 

szerzésétől számított 30 napja van a bejelentésre. Az eljárás minden esetben a fent ismertettek 

szerint történik. 

Ha valakinek olyan tisztsége keletkezik, amely összeférhetetlen a képviselői tisztséggel, akkor az 

arról történő írásbeli lemondást be kell mutatnia polgármester úrnak. 

 

(Az erről szóló jogszabályi rendelkezés írásos anyagát átadja a polgármesternek és a képviselőknek. 

A jogszabály értelmezéséhez felajánlja segítségét, illetve kérdés esetén áll rendelkezésre.) 

 

Nagy László polgármester: kijelenti, hogy Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

megalakult. Gratulál minden képviselőnek, akik elnyerték a lakosság szavazatainak olyan arányát, 

hogy itt lehetnek. Közösen megpróbálják az elkövetkezendő időszakban a bőcsi lakosoktól kapott 

felhatalmazásnak megfelelően, az ő érdekeiknek eleget téve a munkát végezni. Köszönetet mond a 

Választási Bizottságnak, hogy nagyszerűen és rendben lezajlott a választás. Reméli, most már 

megnyugszanak a kedélyek. 

 

13. napirendi pont: Egyéb előterjesztések, javaslatok. 

 

Nagy László polgármester: Vannak olyan feladatok, amelyek megtárgyalása nem tűr halasztást, 

ezért az ünnepélyes hangulatot kicsit megszakítva ismereti ezeket: 

A sportpálya felújításának ügyét nagyon fontosnak tartja. Tóth László képviselőt kérdezi, tud-e 

segítséget hozni. 

 

Tóth László képviselő: Igen, csak maga a technológia a kérdés. Felhoznák egy szintre a középen 

lévő mélyedést és bevetnék fűmaggal, de felmerült a polgármester úr részéről, hogy ez nem biztos, 

hogy jó megoldás. Gondolkodott a gyeptéglázáson is, de itt bármikor jöhet a víz, ez egy ősgyep, ha 

belegondolnak, ez egy olyan erő, amit nem tudtak tönkretenni, csak a természet. 

Tehát a feltöltés mellett maradna ez a gyep, ami volt.  
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Nagy László polgármester: Néhány nappal ezelőtt kiment megnézni, mint mezőgazdász a 

következőket gondolja: Ha bevetik, és ha különösen földet is tesznek rá, annak az ülepedéséhez, 

focistákat, a tiprást elbíró pálya kialakulásához minimum 1 év kellene. Az alaptalaj kemény, sajnos 

a kipusztult helyeken nem az ősgyep jött elő, hanem azok a fűfajták, amelyek nem alkalmasak a 

futballra. Ezek erőszakos növények, elnyomják a futball-gyepnek való növényeket. Gyomírtószerrel 

kell őket kiirtani, és akár holnap meg kell kezdeni a lépéseket, mert nem tudni milyen esős ősz 

következik. Füvet, ha vetnek, az eddigi tapasztalatok alapján látni lehetett, hogy még 3 hónap után 

is kirúgják. Nem véletlen, hogy a nagyobb pályákon is gyeptéglával oldják meg ezt a dolgot. 

Különösen ott hatékony, ahol megvan a tömörödött alap. 

Javasolja, határozzák meg, hol szükséges kiirtani a nem a pályára való füvet és minél hamarabb 

elkezdeni a gyeptéglázást. A testületnek határozatot kell hozni, hogy a költséget a tartalék terhére 

biztosítja.  

 

Tóth László képviselő: A középkörben lévő mélyedés marad? 

 

Dendel Barnabás képviselő: Nem, annak nincs értelme. 

 

Nagy László polgármester: Meg kell nézni, mekkora terület ez. 

 

K. Nagy László képviselő: 950 Ft 1 négyzetméter gyeptégla, az interneten olvasta, az is rajta volt, 

hogy a gyeptéglázást novembertől nem ajánlják. Tehát minél hamarabb, a fagyok beállta előtt kell 

ezt elvégezni. 14-15 nap kell ahhoz, hogy a legyökerezés megtörténjen. 

 

Dendel Barnabás képviselő: Ő azt javasolja, hogy az egészet rotálják fel. Kérdezzenek meg 

valakit, mivel az egyik mélyedés azért alakult ki, mert volt olyan időszak, amikor állt rajta a víz, azt 

leszivattyúzták, majd rájöttek, hogy ezzel még jobban elősegítették a pálya behorpadását. Szerinte 

az egészet fel kell rotálni és kiegyenlíteni. Ha ezt nem teszik meg, értelmetlen lerakni a gyeptéglát, 

de meg kell kérdezni szakembert. A talaj felforgatása azért is jó lenne, mert most van rajta egy 

vékony iszapréteg, ami lezárja a talaj szellőzését. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Hallgassanak meg szakembert. 

 

Nagy László polgármester: Javaslatot tesz gyepfelújításhoz értő szakember meghallgatására, ha 

van a képviselők közül olyan, akinek van ilyen ismerőse, szóljon, meghallgatnak többet is. A 

testületnek most arról kell határozni, hogy a költségeket biztosítja-e a tartalék terhére és 

felhatalmazza-e őt a szükséges intézkedések megtételére a munkák mihamarabbi elvégzéséhez. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Jó, de az összegről beszéljenek majd. 

 

Nagy László polgármester: A pálya majdnem 1 ha, ha az egészet megcsinálják az kb. 10 millió Ft. 

 

Tóth László képviselő: Van 2-3 olyan cég, akik sok pályát megcsináltak, van referenciájuk, tőlük 

kérhetnek ajánlatot. 

 

Nagy László polgármester: Kérése, hogy a képviselők 1-2 napon belül hozzák az ajánlatokat. Kéri 

a felhatalmazást és a szükséges összeg biztosítását, a tényleges költség majd utólag derül ki. 

 

 

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

határozatot: 
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761/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Bőcsi futballpálya füvesítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat úgy határoz, hogy a Bőcsi futballpályát füvesítéssel használatra 

alkalmassá teszi. A képviselőtestület a munka elvégzéséhez szükséges 10 millió forint összeget a 

költségvetési tartalék terhére elkülöníti, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, árajánlatok bekérésére, szakemberrel történő egyeztetésre, szerződéskötésre. 

 

Alexa Jánosné HVB elnök távozik a teremből. 

 

Nagy László polgármester: Felsorolja azokat a feladatokat, amelyek nem igényelnek költségvetés-

módosítást: kerítések, Rózsakert külső és belső munkálatait, gépszín építése a Farkas -féle portán, 

iskolakert továbbépítése, kijáró építése, falubejárók, 2 buszváró, helyi piac kialakítása, külsőbőcsi 

park,  bontási munkálatok: Boncsér-féle ház lebontása, óvodaépítéshez 2 ház lebontása. Ezeknek a 

munkákat a nagy részét a Bő-Víz Kft. végzi az időjárástól függően lehetőleg folyamatosan. Ezzel 

biztosítják a téli időszakban a dolgozóknak a munkát. Mivel a következő év költségvetése február 

végén lesz, a mostani költségvetésből folyamatosan szeretnék biztosítani a szükséges pénzt a 

munkákhoz. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Amíg nem fogadják el az új költségvetést, addig az előző évi költségvetés 

előirányzataival gazdálkodnak. 

 

Nagy László polgármester: Szavazásra kéri a testületet a fenti munkák megrendeléséről. 

 

 

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

határozatot: 

 

762/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Beruházási, felújítási munkálatok– inhouse  

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapította, hogy az Önkormányzat 100%-

os tulajdonában lévő Bő-Víz Nonprofit Kft eleget tesz a Kbt. 2/A. § (1) a), b) szakaszában 

meghatározott feltételeknek, azaz az ajánlatkérő (Bőcsi Községi Önkormányzat) 

 

- a százszázalékos olyan tulajdonában lévő gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amely felett az  

ajánlatkérő – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának 

megszervezéséért  

jogszabályon alapuló felelősségére – a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását  

illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik; 

 

- a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az 

egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik. A 

szerződések teljesítéséből származik az azok alapján harmadik személyek részére teljesített 

közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a 

közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. 

 

A Testület megállapította, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízhatja a 

Kbt. 2/A.§ (1) a), b) szakasza alapján az alább felsorolt munkák kivitelezésével a Bő- Víz Nonprofit 

Kft-t. 

A munkák: kerítések, Rózsakert külső és belső munkálatait, gépszín építése a Farkas -féle portán, 
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iskolakert továbbépítése, kijáró építése, falubejárók, 2 buszváró, helyi piac kialakítása, külsőbőcsi 

park, bontási munkálatok: Boncsér-féle ház lebontása, óvodaépítéshez 2 ház lebontása 

 

A Testület felhívja a figyelmet arra, hogy a Bő-Víz Nonprofit Kft-nek amennyiben a beruházás 

lebonyolítása során a beszerzések elérik a CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről 87. § (1) szakaszában meghatározott nemzeti értékhatárokat, akkor, mint a Kbt. 22. 

§ (1) j) szakasza alá tartozó szervezetnek kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 

 

Nagy László polgármester: Ezeknek a munkáknak a költségvetését Csicsek Zoltán 

alpolgármesterrel fogják elkészíteni.  

Felhatalmazást kér a testülettől a Bő-Víz Kft. dolgozóinak felvételével kapcsolatban: amennyiben 

bőcsi lakos jelentkezik munkára, elég a polgármesterrel egyeztetni, ha nem bőcsi, akkor a 

képviselő-testület döntsön az alkalmazásról. A plusz létszámhoz hozzárendelik a támogatás-

bővítést.  

 

 

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

határozatot: 

 

763/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Bő-Víz Nonprofit Kft. létszámemelése kapcsán állásfoglalás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Bő-Víz 

Nonprofit Kft. alkalmazottainak létszámemelése esetén, amennyiben Bőcsi lakos jelentkezőről van 

szó polgármester úr hozzájárulásával az ügyvezető munkaviszonyt létesíthet a jelentkezővel, egyéb 

esetben a munkaviszony létesítéséhez és a létszámemeléshez előzetes képviselőtestületi 

hozzájárulás szükséges. A szükséges anyagi fedezetet a képviselőtestület költségvetési tartalék 

terhére biztosítja. 

 

 

Nagy László polgármester: Az elszaporodó patkányok problémájára hívja fel a figyelmet. 

Elmondja, hogy sokan jelzik neki ezt a faluban, az önkormányzatnak kötelessége megoldást találni. 

2-3 rágcsálóirtó szakemberrel szeretne beszélni, ajánlatokat kérni. Az árvíz is valószínűleg 

hozzájárult ehhez a helyzethez. 

 

Dendel Barnabás képviselő: A megbolygatott szűrőmező is oka ennek. Kérdezi, hogy a Sörgyár a 

szűrőmező állapotát befejezettnek tekinti-e. 

 

Nagy László polgármester: Nem, több éves ütemezésben az eredeti állapot visszaállítása tettek 

javaslatot.  

Visszatérve a patkányirtás témájához, kéri a testület felhatalmazását a szükséges intézkedések 

megtételérére és ennek anyagi terheit a tartalék terhére biztosítsa. 

 

 

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

határozatot: 

 

764/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: rágcsálóirtás megszervezése Bőcs Község területén 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármester a rágcsálóirtással 
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kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. A rágcsálóirtás költségeit a testület 

költségvetésében a költségvetési tartalék terhére biztosítja.  

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A kisebbségi képviselők, az elnök és elnökhelyettes tiszteletdíjával 

kapcsolatban elmondja, hogy a kisebbségi jogszabály szerint ők maguknak állapítják meg a 

tiszteletdíjat meghatározott kereten belül, azonban nekik önálló költségvetésük nincs, 

költségvetésük része az önkormányzat költségvetésének, tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogy a 

tiszteletdíjuk fedezetét mégis csak a képviselő-testületnek kell biztosítani költségvetésében a 

tartalék terhére, amit mint önkormányzati támogatást adnak át. A polgármesterrel egyeztetett 

javaslat szerint a korábbi 60.000,- Ft-os elnöki tiszteletdíjat 70.000,- Ft/hó összegben, az 

elnökhelyettesi tiszteletdíjat a korábbi 30.000,- Ft helyébe 35.000,- Ft/hó összegben, illetve a 

tagoknak 15.000,- Ft helyett 20.000,- Ft/hó összegben szeretnék  holnap megállapítani. 5 tag helyett 

4 tag van, az utolsó negyedévre ez kb. 1 millió Ft. A kisebbségi választáson csak képviselőket 

választanak, majd saját maguk közül jelölik ki az elnököt, elnökhelyettest. 

 

 

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

határozatot: 

 

765/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: kisebbségi képviselők tiszteletdíja összegének biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a kisebbségi képviselők 

tiszteletdíjának anyagi fedezetét, 1 millió forintot a 2010. évi költségvetésében, a költségvetési 

tartalék terhére biztosítja. 

 

 

Nagy László polgármester: ismerteti a Horgász Egyesület kérelmét, melyben 2 db szivattyút 

kérnek kölcsön a Bő-Víz Kft-től, az üzemanyagot maguk fedeznék. 

 

 

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

határozatot: 

 

766/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: szivattyú kölcsönzése a Bőcsi Horgászegyesület részére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Bő-Víz Nonprofit Kft-nél 

nyilvántartott, az önkormányzat tulajdonában álló 2 darab szivattyút a Bőcsi Horgászegyesület 

részére használatra kölcsönadják. 

 

 

Nagy László polgármester: 5 iskola összefogva, köztük a bőcsi is, 10 fő angolul jól tanuló 

gyereknek szeretne a tavaszi szünetben egy angliai utat szervezni. A szülők a költségekhez (90.000,- 

Ft/fő összeghez) támogatást szeretnének, ezért felkeresik a Sörgyár, a különböző alapítványok 

mellett a Bőcsi Önkormányzatot is. Javasolja a támogatást.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Ne zárják ki a szülők szerepvállalását. Várják meg, ki mennyivel 

tud hozzájárulni és tegyék hozzá a maradékot. 

 

Nagy László polgármester: Ha a testület hozzá tudna tenni 20.000,- Ft-ot fejenként, az már jó 
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lenne nekik. 

 

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

határozatot: 

 

767/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: Bőcsi iskolás gyermekek angliai tanulmányi útjának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 10 fő angolul jól tanuló Bőcsi 

iskolás gyermek tavaszi szünetben szervezett angliai tanulmányi útjához támogatást biztosít 20.000 

Ft /fő összegben. 

 

 

A következő felvetést a képviselőtestület- mivel személyi kérdést érint zárt ülésen tárgyalja, az a 

zárt ülés jegyzőkönyvében szerepel. 

 

 

Nagy László polgármester: Van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 

 

Dendel Barnabás képviselő: Felvetődött a Bőcs tévé és annak műsorai témája a községben. 

Többen kérdezték, mi lenne, ha a tévé megjelenne a testületi ülésen. Kérték tőle, kérdezze meg a 

testületet. 

 

Nagy László polgármester: Véleménye szerint a következő testületi ülésen, amikor a bizottságok 

is felállnak, akkor vetődjön fel ez a téma. 

 

Tóth László képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy Szakszon Gábornak terveznek 2 meccset, az 

egyik az Újpest. Megpróbálják rábeszélni az Újpestet, hogy legalább a 30 %-ot ne vigye el tőlük, 

amit felajánlanának Szakszon Gábornak újrakezdésre. Terveik szerint minden csapat össze fog adni 

neki 2-300 ezer forintot, ami elég lesz egy házra valónak. 

 

 

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 

 

 

 

 Bálint László     K. Nagy László 

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő  képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


