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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2010. október 19-én. 

 

Jelen vannak:      Nagy László polgármester 

      Bálint László alpolgármester 

      Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

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

      képviselők 

           

     Dr. Ispán Csilla jegyző 

     Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:      Cseri Józsefné 

      Hudák Gábor 

                 Kertész Roland 

      Mertus Barnabásné 

      Stefánné Nagy Magdolna 

      Szegedi Lászlóné 

                            Takács Edina 

      Újlaki István 

 

      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  Csicsek Zoltán alpolgármestert és Bai Lászlóné 

képviselőt jelöli ki. 

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

elfogad: 

       

 

Napirendi pontok:  

 

   1.   Javaslat az önkormányzat bizottságainak személyi összetételére. 

Előadó: Nagy László polgármester 

   2.   Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

1. napirendi pont: Javaslat a bizottságok személyi összetételére 

 

Nagy László polgármester: Az előző testületi ülésen a jogszabályi változásokat figyelembe véve 4 

bizottság felállítását határozták el, melynek megfelelően az SzMSz módosítása megtörtént. A 

bizottságok tagjainak megválasztása személyi kérdéseket érintő téma, ezért megkérdezi a jelenlévő 

leendő tagokat, hogy a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárultak-e. 
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A javasolt tagok a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz mindannyian hozzájárultak. 

 

Nagy László polgármester: Javaslatot tesz a bizottságok személyi összetételére az alábbiak szerint: 

 

Pénzügyi Bizottság elnöke Bai Lászlóné, képviselő tagjai: K. Nagy László, Dendel Barnabás, nem 

képviselő tagjai: Mertus Barnabásné, Stefánné Nagy Magdolna 

 

A jelölést mindannyian elfogadták.   

 

Nagy László polgármester:  

 

Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság elnöke: Dendel Barnabás, képviselő tagjai: Bai Lászlóné, Tóth 

László, nem képviselő tagjai: Hudák Gábor, Kertész Roland 

 

A jelölést mindannyian elfogadták.   

 

Nagy László polgármester:  

Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság elnöke: K. Nagy László, képviselő tagjai: Tóth László, 

Bai Lászlóné, nem képviselő tagjai: Takács Edina, Cseri Józsefné 

 

A jelölést mindannyian elfogadták.   

 

 

Nagy László polgármester:  

 

Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Tóth László, képviselő tagjai: K. Nagy László, Dendel 

Barnabás, nem képviselő tagjai: Szegedi Lászlóné, Újlaki István 

 

A jelölést mindannyian elfogadták.   

 

 

Az érintett képviselők a személyüket érintő javaslatra – személyes érintettségük okán – a 

szavazásban nem vesznek részt. 

 

 

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

határozatot: 

 

769/2010. (X.19.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bizottságok megválasztása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján megválasztja a 

- Pénzügyi Bizottságot; 

- Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottságot,  

- Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottságot, 

- Oktatási és Kulturális Bizottságot. 

 

A Pénzügyi Bizottság elnökének Bai Lászlóné képviselőt 

                                    Tagjainak: Dendel Barnabás és  

                                                      K. Nagy László képviselőket 

                                                      Mertus Barnabásné és 
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                                                      Stefánné Nagy Magdolna nem képviselőket; 

 

 

az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság elnökének Dendel Barnabás képviselőt 

                                                                 tagjainak: Bai Lászlóné,  

                                                                                  Tóth László képviselőket,  

                                                                                  Hudák Gábor és 

                                                                                  Kertész Roland nem képviselőket; 

 

 

az Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottság elnökének K. Nagy László képviselőt 

                                                                            tagjainak:Bai Lászlóné  

                                                                                            Tóth László képviselőket 

                                                                                            Takács Edina, és   

                                                                                            Cseri Józsefné nem képviselőket 

az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének: Tóth László képviselőt 

                                                           tagjainak: K. Nagy László 

                                                                           Dendel Barnabás képviselőket 

                                                                           Szegedi Lászlóné és 

                                                                           Újlaki István nem képviselőket 

 

választja meg. 

 

 

Nagy László polgármester: Köszöni, hogy mindenki elfogadta a jelölést. 

Felkéri a nem képviselő bizottsági tagokat az eskütételre. 

 

(Az eskü szövegének előmondója 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, 

bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Bőcs fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 

érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Nagy László polgármester: Megköszöni a jelenlétet a külsős bizottsági tagoknak. 

 

Távozik a teremből: Cseri Józsefné, Hudák Gábor, Kertész Roland, Mertus Barnabásné, Stefánné 

Nagy Magdolna, Szegedi Lászlóné, Takács Edina, Újlaki István bizottsági tagok és Szabó Béláné 

érdeklődő állampolgár. 

 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Tájékoztatja a Kisebbségi Önkormányzat összetételéről a képviselő-

testületet. Az alakuló ülés 2010. október 15-én volt, létszámuk 4 fő. Elnöknek Bandzsók Sándort, 

elnök-helyettesnek Bancsók Józsefet választották, képviselők: Budai Bertalan és Lakatos Zoltán. A 

korábbi és a jelenlegi elnök között a mai napon volt a hivatalos átadás. 
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Tóth László képviselő: A focipálya felújításával kapcsolatban elmondja, hogy tájékozódott ez 

ügyben. Ismerteti a részleteket, majd a felújítás elhalasztását javasolja.  

 

Nagy László polgármester: Helyszíni bejárást javasol. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A faluban többen érdeklődtek termőföld vásárlás ügyében. A testület 

hozott régebben egy határozatot, mely szerint az önkormányzat vásárol termőföldet. Mit mondjon 

az érdeklődőknek? 

 

Nagy László polgármester: Ez a határozat él, meg is határozták az összeget is. Az 

önkormányzatnak - véleménye szerint - a termőföldvásárlás jó befektetés. 

Nem szabad hagyni, hogy a TiszaCash felvásárolja előlük. Ha ez a cég emelte az árat, akkor nekik 

is kell.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Nem tudja konkrétan ezekkel a termőföldekkel mi a terv  

egyelőre, szó volt róla, hogy az önkormányzati intézmények fűtését szalmabála tüzeléssel segítik, 

honnan veszik a szalmát.  

 

Nagy László polgármester: Kéri a testület felhatalmazását a termőföld vásárlási 

szerződéskötésekhez. 

 

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

határozatot: 

 

770/2010. (X.19.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: termőföld vásárlás Bőcs Község területén 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete megerősíti azon korábbi határozatát mely szerint 

Bőcs Község területén termőföldet kíván vásárolni 20.000 Ft/AK összegű vételárért. Amennyiben a 

20.000 Ft/AK összeget nem fogadja el az eladó a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

fenti összegtől történő eltérésre és szerződéskötésre, a képviselőtestület utólagos tájékoztatása 

mellett. 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Saját példáját ismertetve javasolja, hogy az önkormányzat 

indítson el a Google internetes oldalon egy hirdetést, melyben magyar, angol és német nyelven 

meghirdetnék a Körömi Haltelepet és az Injekciós tűgyárat eladásra. Szerinte havi 20-25 ezer Ft-ot 

érdemes rászánni, 2 hónapos próbaidőt javasol. 

 

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

határozatot: 

 

771/2010. (X.19.) számú önkormányzati határozat 

Tárgy: hozzájárulás google hirdetéshez 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Körömi 

haltelep és a Bőcsi ún. Dorel épület eladási szándékának tárgyában hirdetés kerüljön fel a google 

internetes oldalra, melynek anyagi fedezetét - ami havi 25ezer Forint - költségvetésében biztosítja. 

A képviselőtestület felhatalmazza Nagy László polgármestert és Csicsek Zoltán alpolgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 
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Dendel Barnabás képviselő: Ismét felveti a Bőcs tévé testületi ülésen megjelenésének ügyét. 

Elmondja, hogy újra rákérdeztek erre az emberek. Esetleg próba jelleggel a testületi ülésnek azt a 

részét, ahol általánosan elhangzó információk vannak, a tévé felvehetné. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: A testületi ülés nyílt részére bárki bejöhet, akit érdekel. Ő nem 

járul hozzá. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A tévében, a hírekben (péntek, szombat, vasárnap) közzé kellene tenni a 

testületi ülés meghívóját, és szeretettel várnak mindenkit a nyílt ülésre. 

 

Nagy László polgármester: Pár hetet hagy érlelődjön ez a kérdés a képviselők körében. 

 

 

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 

 

 

 

 Bai Lászlóné     Csicsek Zoltán 

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő  alpolgármester, jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 


