
Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  képviselő-testületi ülésén 2011. 04. 12-én. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

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

  László  képviselők 

             

  Hegedűs Erika mb.jegyző 

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

  Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs 

  Fekete Tibor  könyvvizsgáló 

  Mertus Barnabásné bizottsági tag 

  Stefánné Nagy Magdolna bizottsági tag 

  Nagy Gergely Nyugdíjas Egyesület elnöke 

  Kozmáné Rozgonyi Margit Katolikus Egyház képviseletében 

  Szőnyi Tamás Református Egyház képviseletében 

  Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

  Tóth Kálmán Attila Bőcsi Horgászegyesület elnöke 

  Tamás István Bőcsi Polgárőrség elnöke 

  Hideg Róbert Sporttal a Bőcsi Ifjúság Egészségéért Alapítvány 

  Elnöke 

  Takács Edina Családsegítő Központ vezetője 

 

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

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 Csicsek Zoltán 

alpolgármestert jelöli ki.   

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Támogatásban részesített civil szervezetek és egyéb szervezetek beszámolói 

2. Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 

3. Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása 

4. Beszámoló a Családsegítő Központ 2010. évi működéséről és tevékenységéről 

5. Gazdasági program elfogadása 

6. Bérleti díjak meghatározása 

7. Szociális rendelet módosítása 

8. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

 

Nagy László polgármester: 2010-ben sok civil szervezet kapott támogatást. A kapott támogatással el 

kell számolni, ez az alapja a következő támogatások nyújtásának. Az anyag a képviselő-testület 

előtt ismert, most lehetőség van a támogatásban részesített szervezetek képviselőitől kérdezni, 



észrevételt tenni. Összességében elmondható, hogy a támogatás az idén kevesebb lesz, a jelenlegi 

gazdasági helyzet bizonytalansága ezen a területen is takarékosságot követel. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság munkatervében szerepel a civil 

szervezeteknek adott támogatások elszámolásának véleményezése. Tegnapi ülésükön 

megállapították, hogy az összes szervezet részletesen elszámolt, a kapott támogatást 1-2 kivétellel 

fel is használták.  

Felsorolja tételesen a támogatásban részesített szervezeteket, a kapott támogatás összegét és a záró 

pénzkészletet: 

 

               Támogatás összege   Záró pénzkészlet 

 

                          

 BKSC              1 millió Ft                   122.640,- Ft 

 Életet az éveknek Nyugdíjas          2 millió Ft  302.903,- Ft 

Egyesület 

 Bőcs Polgárőr Önkéntes                 3,1 millió  Ft   384.726,- Ft        

Tűzoltó Egyesület    

 Bőcsi Horgászegyesület  300.000,- Ft      22.397,- Ft 

 Élhetőbb Bőcsért    5 millió Ft         - 

Nonprofit Kft. 

 Római Katolikus Plébánia  300.000,- Ft                       - 

 Református Egyház   800.000,- Ft        - 

 Bőcsi Gyermekért Alapítvány   150.000,- Ft        - 

 Sporttal a Bőcsi Ifjúság          150.000,- Ft                  150.000,- Ft 

 Egészségéért Alapítvány  

 Bőcs Sport Kft.                         91.598.000,-Ft                   4.740.000,- Ft 

 Bő-Víz Kft.                              141.341.000,-Ft                       - 

 Idősekért Bőcs Alapítvány      150.000,-Ft                   - 

 MKTT Idősek Otthona       21.792.000,-Ft        - 

 Tudás Hatalom Alapítvány          150.000,-Ft        - 

 

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

határozatot: 

 

192/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A támogatásban részesített civil szervezetek és egyéb szervezetek beszámolói 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzatok által támogatott szervezetek- 

Bő-Víz Nonprofit Kft., Bőcs Sport Kft, Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft, Idősekért Bőcs Alapítvány, 

Tudás-Hatalom Alapítvány, Bőcs Községi Sport Klub Egyesület, Életet az Éveknek Bőcsi 

Nyugdíjas Egyesület, Bőcsi Polgárőrség, Bőcsi Horgászegyesület, Bőcsi Református Egyház, 

Római Katolikus Egyház, Bőcsi Gyermekekért Alapítvány, Sporttal a Bőcsi Ifúság Egészségéért 

Alapítvány, MKTT Idősek Otthona – beszámolóit a 2010. évi támogatással történő elszámolásról 

elfogadja. 

Felelős: polgármester, jegyző                                         

 

Nagy László polgármester: A MKTT Idősek Otthona elkészítette a 2010. évi pénzmaradványról 

szóló kimutatást. (A kimutatás a jegyzőkönyv melléklete.) A 12.883. eFt-os pénzmaradványt az ez 



évi költségvetési célok megvalósítására fordítják. (demens részleg kialakítása, férőhelybővítés). A 

férőhelybővítés miatt meg kell nézni, hogy keletkezik-e ezzel járó esetleges plusz költség. 

 

Stefánné Nagy Magdolna gazdasági vezető:  Megkapták a 56 férőhelyre az engedélyt  úgy, hogy ez 

nem jár plusz kiadásokkal. 

 

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

határozatot: 

 

193/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: MKTT Idősek Otthona 2010. évi pénzmaradványának 2011. évi felhasználása 

 

Bőcs Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az MKTT Idősek Otthonának 2010. évi 

12.883. e Ft-os pénzmaradványát a 2011. évi költségvetésébe beépíteni rendeli el. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Nagy László polgármester: Kéri a civil szervezetek képviselőit, kérdéseiket tegyék fel. 

 

Tóth Kálmán Attila Bőcsi Horgászegyesület elnöke: Nem kapott visszajelzést  a gáttal, a tóval 

kapcsolatos kérésére. Nem tudja, az önkormányzat figyelembe vette-e a kérést, beépítette-e a 

költségvetésébe. 

 

Nagy László polgármester: Történt visszajelzést, hiszen a költségvetésről szóló jegyzőkönyv Bőcs 

község honlapján megtalálható. Ott mindenki láthatja, hogy melyik civil szervezet milyen 

támogatást kap. Szó volt arról, hogy próbálkoznak gátépítéssel. Ehhez elkészültek azok a 

szintmérések, amelyekből látható az anyagszükséglet. Történtek különböző bontások, az itt 

keletkezett anyag potenciális anyaga lehet a gátépítésnek. Azonban a Környezetvédelmi Hivatal 

ajánlása alapján jelenleg ezek az anyagok deponálva vannak. Remélhetőleg kedvezőbbek lesznek a 

környezetvédelmi előírások és ezeket az anyagokat fel lehet majd használni. Az új óvoda alapjának 

kiásása során derült ki, hogy sajnos nem keletkezett elszállítható föld, sőt még pótolni kell, vagyis 

innen föld nem használható a gátépítéshez. Tárgyalások folynak a csatorna kavicskotrása során 

esetlegesen felhasználható föld  felhasználásáról is.  

 

Szőnyi Tamás református lelkész: A Református Egyház részéről a korábbi évektől eltérően az 

egész felújítási záró számadást benyújtották.  

3.101.056,- Ft-ot költöttek a templom belső felújítására, a padlástér helyreállítása, ill. a toronyban 

egy életveszélye emelet kicserélésére. Ebből  1.301.056,- Ft volt  az egyházközségi adakozás  ill. 

átcsoportosítás a folyó pénztárból. A Bőcsi Önkormányzattól kaptak 800.000,- Ft-ot,  köszönik 

szépen. 1 millió Ft támogatás  egyházkerületi, egyházmegyei építési segély volt. A tavalyi árvíz 

visszavetette őket, de azért sikerült elvégezni a felújítást.  

 

Távozik a teremből Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezetője, Hideg Róbert a Sporttal a Bőcsi 

Gyermekek Egészségéért Alapítvány elnöke, Tóth Kálmán Attila  a Bőcsi Horgászegyesület elnöke, 

Szőnyi Tamás református lelkész, Kozmáné Rozgonyi Margit katolikus lelkész 

 

2. napirendi pont tárgyalása: 

 

Nagy László polgármester: Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló anyagot a 

képviselők megkapták, melyről kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tegnapi ülésén áttekintette a zárszámadást, 



ezzel együtt megismerte a könyvvizsgáló által írásban adott véleményét is. A bizottság 5 igen 

szavazattal elfogadásra javasolja a zárszámadást. 

 

Fekete Tibor könyvvizsgáló: Az Önkormányzat megtisztelő bizalmából már több éve  folyamatosan 

részt vett a költségvetés végrehajtásában, legalábbis azon a szinten, ami a számviteli nyilvántartások 

vezetését, könyvviteli elszámolásokat illeti. Ez a könyvvizsgálati felülvizsgálat nem a zárszámadás 

áttekintését jelentette csak, hanem folyamatos együttműködés volt az önkormányzat vezetőjével és 

a Polgármesteri Hivatal munkatársaival. A felülvizsgálat során kialakult véleménye nem a 

költségvetés hatékonyságának vizsgálatára épült. A zárszámadási rendelettervezetet abból a 

szempontból vizsgálta, hogy egyrészt megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, másrészt az abban 

szereplő adatok a valóságban megtalálhatók-e, bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámaszthatók-

e. Elmondható, hogy a zárszámadás áttekinthető szerkezetben, a költségvetéssel korrektül 

összehasonlítható módon került megfogalmazásra. Ilyen kondíciójú költségvetéssel nem találkozni 

a megyében, mint a bőcsi, mégis költségvetési hiányról tesz említést az anyagban. Ennek az az oka, 

hogy az elmúlt évben - jogszabályi változás következtében - az előző években keletkezett 

pénzmaradvány összegét nem lehet tárgyévi költségvetési bevételként figyelembe venni. Így tehát, 

mivel a tárgyévi tervezett kiadás meghaladta a tárgyévi bevételeket, kénytelen volt a testület 

kimondani, hogy költségvetési hiány van. Erről tesz ő, mint könyvvizsgáló említést. Természetesen 

a költségvetés végrehajtása során likviditási gondok nem voltak, nem lehettek, hiszen a 

pénzmaradvány összege jelentős, (2010-ben 831 millió Ft,  2009-ben 818 millió Ft),   továbbá az 

elmúlt években a pénzeszközök nagysága közel azonos, most 803 millió Ft a záróállomány, 780 

millió Ft volt 2009-ben. (A kettő közötti különbség elhanyagolható.) Szeretné kiemelni még a 

kötelezettségek elhanyagolható mértékét. A közel 3,5 milliárd Ft-os vagyon  99,4 %-át saját tőke 

fedezi, tehát nincs mögötte kötelezettség, mindössze 0,6 %-ot, 27 millió Ft-ot tesz ki a 

kötelezettségek állománya. Összességében az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a 

vagyoni helyzet kiváló, az a kérdés, hogy ezt meddig tudja majd az önkormányzat tartani. Egészen 

új konstrukcióban gondolkodik a jelenlegi kormány az iparűzési adó vonatkozásában. Azt, gondolja, 

hogy ez nem fogja kedvezően érinteni a Bőcsi Önkormányzatot, általánosan fogalmazva, azokat az 

önkormányzatokat, ahol jelentős nagyságú iparűzési adó van. 

 

Nagy László polgármester: Fekete Tibor könyvvizsgálónak köszöni az elvégzett munkát, szeretné 

ha a jövőben is folytatná ez irányú tevékenységét. Sajnos jövőre biztosan más zárszámadásról 

fognak beszámolni,  a kormány új elképzelései,  a bizonytalan gazdasági helyzet ezt vetítik elő. 

Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását javasolja. 

 

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

rendeletet: 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2011.( IV. 12. ) számú rendelete 

 

Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. 

évi XXXVIII. törvény 82. §- ban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési 

rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 2010. 

évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.  

 

 

1. § (1)  Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 

zárszámadását 
 



                a./  2.236.338 e Ft módosított bevételi előirányzattal, 

                b./  2.217.044 e Ft teljesített bevétellel 

 c./  2.236.338 e Ft módosított kiadási előirányzattal, 

 d./  1.415.827 e Ft teljesített kiadással, 

 e./  816.387 e Ft módosított pénzmaradvánnyal,( amelynek felosztásáról a Képviselő-

testület  később dönt) 
           

                 f./   -17.466 e Ft vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal 

                        állapítja meg. 

 

2.  § (1) Az 1. § (1) bekezdésének b./ pontja szerinti teljesített bevételből a működési bevételek 

összege a 2. sz. melléklet szerint 866.749 e Ft, melyből 

 

                a./ intézményi működési bevételek:                                                 98.801 e Ft 

                b./ önkormányzatok sajátos működési bevételei:                           767.948 e Ft    

                     ebből:  helyi adók                                 756.444 e Ft 

                                 gépjárműadó:                              20.589 e Ft 

                                 SZJA helyben maradó része        26.002 e Ft 

                                 Jövedelemdifferencia 

                                 mérséklése                                 -  37.391 e Ft 

                                 Bírságok, pótlékok,egyéb sajátos    

                                 bevételek                                        2.304 e Ft                                                                                                                                

 

(2) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből az önkormányzat költségvetési 

támogatása a  2,2/d,e .számú mellékeltek alapján 419.994 e Ft, melyből 

 

a./ normatív támogatások összege                                                     203.588 e Ft, 

b./ központosított előirányzat                                                              50.691 e Ft, 

c./ normatív kötött felhasználású támogatások                                  133.442 e Ft, 

d./ egyéb állami támogatás                                                                   32.273 e Ft, 

                       

(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételből a tárgyi eszközök értékesítése, 

valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése a 2.g.,2.h. melléklet szerint   

6.835 e Ft. 

(4) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből a támogatás értékű bevételek 

teljesítése a 2/j.,2/k. számú melléklet szerint  68.622  e Ft, melyből  

 

a./  működési célú pénzeszköz átvétel                                          52.103 e Ft,  

      ebből: OEP-től átvett pénz:   7.113 e Ft      

       

 ebből: 

(5) Előző évi kiegészítések, visszatérülések normatív elszámolások miatt  571 e Ft. 

 

(6) Az 1.  § (1) bekezdésben meghatározott bevételből a működési célú pénzeszköz 

átvétel teljesítése államháztartáson kívülről a 2l/l. számú melléklet szerint részletezve  

566 e Ft, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése államháztartáson 

kívülről a 2/m. melléklet alapján 115 e Ft. 

 

 

(7) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből a támogatáscélú kölcsönök 

visszatérítéséből származó bevétel a 2/n és 2/o. számú mellékletek alapján 37.580 e Ft, 

melyből 

 



a./ működési célú támogatás visszatérítése    5.031 e Ft, 

b./ felhalmozási célú támogatás visszatér.:  32.549 e Ft. 

 

(8) Pénzforgalom nélküli bevételek a 2. sz.melléklet szerint: 

1.  Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:             816.012 e Ft. 

 

3.  §  (1)   Az 1. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadásból az önkormányzat teljesített 

működési kiadásainak összege a 3.sz.,3.a, 3b. melléklet szerint  831.177 e Ft, melyből 

         

                      a./ a személyi jellegű kiadások összege                      431.615 e Ft, 

                      b./ a munkaadókat terhelő járulékok összege               94.337 e Ft, 

                      c./ a dologi jellegű kiadások összege                          235.245 e Ft, 

                      d./ folyósított ellátások                                                  69.980 e Ft, 

                          

 

(2) Az (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott kiadásból a 3/c. számú melléklet szerint 

a támogatási értékű kiadás 33.400 e Ft, az államháztartáson kívülre történő működési 

célú pénzeszközátadás a 3/d. sz. melléklet szerint 258.301 e Ft, melyből a non-profit 

szervezeteknek átadott pénz  7.025 e Ft , működési célra nyújtott kölcsön összege  

6.510 eFt. 

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi létszámkeretét (közfoglalkoztatottak 

nélkül) a 7. sz. melléklet alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

 

a./   főfoglalkozású: 120 fő 

b./   részfoglalkozású: 10 fő 

c./   megbízásos jogviszonyban: 7  fő 

 

             Az éves létszámkeret alakulása a 8. sz. mellékletben kerül bemutatásra. 

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott kiadásból a felhalmozási célú kiadások 

összege a 3, 3/c, 3 d, 4,5. sz. melléklet alapján   145.910 e Ft, melyből: 

 

                      a./ a beruházások előirányzatának teljesítése                               127.884 e Ft, 

                      b./ a felújítások, korszerűsítések előirányzat teljesítése               119.403 e Ft, 

                      c./ a felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                      25.997 e Ft, 

                      d./ a felhalmozási célú kölcsönök, lakáscélú támogatások            13.156 e Ft, 

                      e./ felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                 8.243 e Ft 

 

(2) Az (1) bekezdés a./ pontjában meghatározott előirányzatból megvalósult feladatok a 

4. számú melléklet szerint 

 

a./ ingatlanok vásárlása, létesítése                                110.004  e Ft, 

b./ gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:             4.811 e Ft, 

                       c./ immateriális javak                                                           980 e Ft 

                       d./ beruházási kiadások áfája                                           12.089 e Ft 

(3) Az (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott előirányzatból megvalósult 

feladatok az 5. számú melléklet szerint:  

 

a./ ingatlanok felújítása:                                                          95.708 e Ft 

b./ felújítás áfája:                                                                     23.695 e Ft 

 

 



5. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Polgár- 

                       mesteri Hivatal és az ahhoz tartozó tevékenységek működési kiadások  teljesítése a   

                       3/a/2.sz. melléklet  szerint 343.582 eFt, melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás        185.750 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok  37.742 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:            120.090 e Ft. 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 20 fő 

 

6. §   (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból az Általános és 

Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési kiadása a 3/a. számú melléklet szerint 

261.002 e Ft, melyből 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás   161.196 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok        36.759 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:         63.047 e Ft. 

 

(2) Az Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete: 

              58 fő főfoglalkozású, 

                4 fő részfoglalkozású, 

                4 fő megbízási jogviszonyban álló. 

 

7. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Napköziotthonos Óvoda működési kiadása a 3/a. számú melléklet alapján   

                        82.793 eFt, melyből  

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás            49.904 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok     11.876 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:                 21.013 e Ft. 

 

(2)    A Napköziotthonos Óvoda létszámkerete: 

                20 fő főfoglalkozású. 

 

8. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Faluház (Művelődési és Sportintézmény) működési kiadása a 3/a.sz.  

                       melléklet szerint  38.494 e Ft, melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás         16.708 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok    3.731 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:              18.055 e Ft. 

 

(2)    A Faluház (Művelődési és Sportintézmény) létszámkerete: 

                6 fő főfoglalkozású, 

                 

 

9. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Családsegítő Központ működési kiadása a 3/a.sz. melléklet alapján  

                        32.258 e Ft, melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás          16.201 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok    3.767 e Ft, 



                       c./ a dologi jellegű kiadás:              12.290 e Ft. 

 

(2)    A Családsegítő Központ  létszámkerete: 

                7 fő főfoglalkozású. 

                 

 

10. §      (1)    A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból az  

                       Egészségügyi Ellátás működési kiadása a 3/a.sz. melléklet szerint 

                       11.782 e Ft., melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás           6.772 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok   1.526 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:               3.484 e Ft. 

 

(2)    Az egészségügyi szolgálat  létszámkerete: 

                3 fő főfoglalkozású 

 

11. §.  (1)     A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

 

                     a./ bevételi előirányzata 3.117 e Ft, bevétele: 3.115 e Ft 

                     b./ kiadási előirányzata  3.117 e Ft, kiadása:   3.068 e Ft 

 

           (2)     Az (1) bekezdés a./ pontja szerinti bevételből 

                     a./ a saját, működési célú bevétel összege: 0 e Ft 

                     b./ a helyi települési önkormányzat támogatása: 2.549 e Ft  

                     c./ központosított előirányzat: 566 e Ft 

(2) Az (1) bekezdés b./ pontja szerinti kiadásból  

 

a./ személyi jellegű kiadás:        1.856 e Ft 

b./ munkaadót terhelő járulék:      462 e Ft 

c./ dologi jellegű kiadás:               750 e Ft 

 

12. §    (1)  A költségvetési tartalék összege a 3.sz. melléklet szerint  285.611 e Ft, ebből 

                   a./ általános tartalék:  271.085 e Ft, 

 

 

13. §  (1)  Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 118. § 

      szerinti  

 A vagyonkimutatást a 11.sz. melléklet 

 A közvetett támogatásokat a 12.sz.melléklet tartalmazza. 

 

 

14. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 

Nagy László         Hegedűs Erika 

Polgármester            mb.   Jegyző 

 

 

Fekete Tibor könyvvizsgáló és Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs távoznak a teremből. 

 



Nagy László polgármester: Megadja a szót Takács Edinának, a Családsegítő Központ vezetőjének, 

hogy a 2010. évi működésükről és tevékenységükről számoljon be. 

 

Takács Edina Családsegítő Központ vezetője: A Családsegítő Központ működéséről szóló írásbeli 

tájékoztatót megkapták a képviselők, ebből az anyagból is kitűnik az a tapasztalatuk, mely szerint 

sajnos az ellátási területük lakossága folyamatosan adósodik el és szegényedik. Nemcsak 

Körömben, Sajóhídvégen vagy Berzéken, de Bőcs községben is egyre több az olyan család, amelyik 

vagy a svájci frank alapú hitel, vagy a munkahely elvesztése miatt egyre nagyobb adósságba kerül.  

A munkanélküliség fokozatosan és folyamatosan probléma mind a 4 településen, a jelenlegi 

segélyezi rendszer miatt félő, hogy egyre több lesz a betörés. 28500 Ft-ból nagyon nehéz megélni. 

Az más kérdés, hogy aki nagyon akar dolgozni, ha más nem is, időről időre ki tudja valamilyen 

munkából egészíteni jövedelmét. Azonban hosszú távú munkalehetőséghez ezek az emberek 

egyenlőre nem jutnak. A közfoglalkoztatás új rendszerében 4 vagy 6 órás munkát tudnak vállalni. 

Ha valaki otthon ül, 28500 Ft-ot kap, ha behívja az önkormányzat dolgozni, akkor kb. 32000 Ft a 

fizetése, tehát nem nagy a különbség. Valamilyen módon mégis ösztönözni kell a munkavállalást, 

mert a segélyek kifizetését az állam sem bírja. 

Ez a rendszer várhatóan az 55 évet betöltötteknek még előnytelenebb lesz, mert az új szabályok 

szerint az 55 évnél idősebb munkanélküli nem hívható be közfoglalkoztatásra, ha rendszeres 

szociális segélyre lesz jogosult.  

A gyermekjólét területén szintén szomorú a helyzet, mert ha a családban probléma van akár anyagi, 

akár más területen, azt a gyerek is megérzi. Ez a gyermek viselkedésében, az óvodai, iskolai 

hiányzásoknál is szembetűnik. A hiányzások  törvényi szigorításának Bőcsön van eredménye. 

Bőcsön 1, Körömben 27 olyan eset van, ahol a több mint 50 óra igazolatlan mulasztás miatt 

intézkedésre volt szükség. A családi pótlék megvonása nem elég hatásos módon történik, ugyanis 

ilyen esetekben egy eseti gondnok természetben nyújtja   (élelmiszer, ruha, gyógyszer formájában)  

a  hiányzó gyermeknek a családi pótlék összegét.  

Van egy szociálpolitikai koncepció tervezet, ami nemrég került az internetre. A koncepcióban 

szerepel a  megyei járási rendszer kialakításának terve, az egész szociálpolitikai rendszert ennek 

függvényében szeretnék átalakítani. Nem tudni ebből mi fog megvalósulni, de félő, hogy  a 

kistelepüléseket előnytelenül fogja érinteni.  

Bőcsön a szociális étkezésben részesülők száma az idén kb. 10 fővel csökkent, amellett, hogy 

testület még nem emelt térítési díjat. 3 főnek nem kell fizetni, mert nincs jövedelmük.  

A Családsegítő Központ az államtól és a kistérségtől is ugyanannyi normatívát kap, mint a tavalyi 

évben. Remélhetőleg kijönnek belőle. 

1 családgondozó  törvényi szinten 45 családot gondozhatna, ezzel szemben Bőcsön 1 

családgondozónak 140 családdal kellett foglalkoznia. Tehát plusz 1 főt elbírna a Bőcsi Családsegítő 

Központ, csak az adósságkezeléshez  plusz 1 főre lenne szükség. 

 

Nagy László polgármester: Köszöni a beszámolót. Kéri a testületet az elfogadására. 

 

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

határozatot: 

 

194/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A Bőcsi Családsegítő Központ 2010. évi működéséről szóló beszámoló 

 

A Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  Bőcsi Családsegítő Központ 2010. évi 

működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

Hegedűs Erika mb.jegyző: Ismerteti a 2010. évi belső ellenőrzési tervről készült jelentést, mely a 



jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

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

határozatot: 

 

195/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 2010. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a belső ellenőrzés 2010. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és a következő határozatot hozza: A képviselőtestület a melléklet 

szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Bőcs Község Önkormányzata és a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének 

teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta. 

 

Nagy László polgármester: Törvényi előírás kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a gazdasági 

programot összeállítsák, illetve  az önkormányzat ennek a programnak megfelelően próbáljon meg 

a következő években működni.  Az összeállítás során látszott, hogy a 4 évvel ezelőtti gazdasági 

program nagy része megvalósult, ezeket a változásokat figyelembe véve készült el az új. Kéri a 

képviselő-testületet, hogy mondják el azokat a  javaslataikat, amelyeket szeretnék a gazdasági 

programba beilleszteni.  

 

Bálint László alpolgármester: A 4 éves ciklust felölelő program véleménye szerint egyezik a 

képviselő-testület meghatározott céljaival, iránymutatásaival. 2 dologgal  javasolja kiegészíteni : A 

gazdasági program 19. oldalán szereplő településfejlesztési céloknál nem látja a piac kialakítását. 

Az őstermelők támogatása fontos cél, a helyi piac kialakításával megfelelő lehetőség lenne ennek 

érvényesítésére. Valamint a 29. oldalon  szereplő  név elírására hívja fel a figyelmet.  

 

Nagy László polgármester: Az ez évi költségvetésbe a helyi piac kialakítását szerepeltetni kell. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A 2 nagy konyha helyi termékkel történő  ellátása területén már elindultak. 

(burgonya, hagyma). Ezt a folyamatot tovább kell folytatni, amit lehet, azt helyben előállított 

termékekkel kell biztosítani, akár az önkormányzat földjén történő  termesztéssel, vagy az 

őstermelőktől való felvásárlással. 

 

Nagy László polgármester: A mostani programban új elem a mezőgazdasággal foglalkozó rész. 

Látható, hogy  az embereknek  segíthet az önkormányzat oly módon is, hogy minden támogatást 

megad az önellátó termesztéshez és a megtermelt javak értékesítéséhez. Emellett fontos és helyes 

célnak tartja a falusias környezet megtartását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

196/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014. évre 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bőcs Község Önkormányzatának Gazdasági 

Programját 2011-2014. évre elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a programba beépítésre kerül a 

19. oldalon szereplő településfejlesztési célokhoz  a helyi piac kialakítása.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 



Stefánné Nagy Magdolna, Mertus Barnabásné, Takács Edina távoznak a teremből. 

 

Nagy László polgármester: Az önkormányzati üdülők bérleti díjának megállapítására tesz javaslatot: 

15 %-os emelést javasol. 3 éve nem volt emelés, most ezt szükségesnek tartja, szerinte emiatt nem 

fog a kihasználtság csökkenni. 

 

Dendel Barnabás: Részéről nincs akadálya az emelésnek, viszont az üdülők rendbetételét sürgeti. 

 

Nagy László polgármester: A felújításra 500.000, Ft van. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Az emelésből származó többletbevételt is, amennyiben lesz és kell 

is, költsék a felújításra. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A felújítás előtt pontos helyszíni felmérés kell. 

 

 

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

határozatot: 

 

197/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcs község Önkormányzatának tulajdonában lévő üdülők használati díjának rendezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában 

álló balatonföldvári és hajdúszoboszlói üdülők használati díját 15 %-kal felemeli 2011. évtől, azzal, 

hogy a befolyó bevételnövekedés összegét az üdülők felújítására használják fel.  

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Nagy László polgármester: Az üdülők udvarára,   fedett pad+ asztal biztosítását kéri a Bő-Víz Kft. 

közreműködésével. Továbbá a sörkút elé 1 pad kihelyezésére is szükség lenne.  

 

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

határozatot: 

 

198/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Az önkormányzati üdülőkbe és a Rákóczi utcai sörkúthoz kerti bútor elhelyezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában 

lévő üdülőkbe 1-1 fedett padot asztallal biztosít, amelyet a Bő-Víz Kft. fog kivitelezni. A Rákóczi 

utcán található sörkút mellé szintén 1padot kíván elhelyezni, melyet a Bő-Víz Kft. fog elkészíteni. 

Felelős: polgármester 

 

Hegedűs Erika mb.jegyző: A lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálásának képviselő-testületi 

hatáskörből jegyzői hatáskörbe történő áthelyezéséhez az önkormányzat szociális rendeletének 

módosítására van szükség. Erre a módosításra készített egy előterjesztést, melynek elfogadását kéri 

a testülettől. 

 

Előterjesztés 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  /2011. (IV.12.) számú rendelete a szociális 

ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 19/2007.(X.31.) számú rendelete módosításáról 

 



Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban Sztv./ 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, 26. §-

ában, 32. § (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § 

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról 

szóló 19/2007.(X.31.) számú rendeletének (a továbbiakban:R.) módosításáról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ A R. 30 §. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

„30. § (1) A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a személynek, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás 

havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.” 

 

2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

  Nagy László     Hegedűs Erika 

  Polgármester     mb. jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. április 12. 

 

Bőcs, 2011. április 11.      Hegedűs Erika 

        mb.jegyző 

 

 

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

rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  7/2011. (IV.12.) számú rendelete a szociális 

ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 19/2007.(X.31.) számú rendelete módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban Sztv./ 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, 26. §-

ában, 32. § (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § 

(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról 

szóló 19/2007.(X.31.) számú rendeletének (a továbbiakban:R.) módosításáról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ A R. 30 §. (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 

„30. § (1) A jegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a személynek, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás 

havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.” 

 

2.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

  Nagy László     Hegedűs Erika 

  Polgármester     mb. jegyző 

 



A rendelet kihirdetve: 2011. április 12. 

 

Bőcs, 2011. április 11.      Hegedűs Erika 

        mb.jegyző 

 

 

 

Nagy László polgármester: Az óvodaépítéssel kapcsolatban tájékoztatja a testületet: A közbeszerzési 

eljárás eredménye ellen  a mai napig nem emeltek kifogást, ha a döntés jogerős lesz, akkor indul 

konkrétan az építkezés. Tegnap  megtörtént a munkaterület átadása, ez jelentős csúszást jelent, de 

remélhetőleg a végső átadás határidejét nem fogja befolyásolni, részteljesítési határidő módosítást 

viszont igen.  Az építkezés teljes körű műszaki ellenőrzésére  3 ajánlat érkezett. (az ajánlatok a 

jegyzőkönyv melléklete) 

1. G+K Mérnöki Iroda Kft. 3.700.000,- Ft + ÁFA 

2. Borsodszer Kft 4.200.000,- Ft + ÁFA 

3. GK-Stúdió Kft. 4.400.000,- Ft + ÁFA 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta a 

következő határozatot: 

 

199/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Az építendő bőcsi óvoda-bölcsőde teljes körű műszaki ellenőrzése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bőcsön közbeszerzési eljárás keretében épülő 5 

csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde teljes körű műszaki ellenőrzésével a G+K Mérnöki Iroda 

Kft-t bízza meg és felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre.  

A műszaki ellenőrzés díja:  

Bölcsőde nettó: 1.200.000,- Ft + ÁFA 

Óvoda nettó:      2.500.000,- Ft + ÁFA 

Összesen:          3.700.000,- Ft + ÁFA 

 

Az „Új óvoda építése Bőcsön” című Projekt tárgyában a projektmenedzselési feladatok 

elvégzéséhez a következő 3 ajánlat érkezett: (az ajánlatok a jegyzőkönyv melléklete) 

1. Borsod-Tender Tanácsadó, Tervező és Szolgáltató Kft. 3.000.000,- Ft + ÁFA 

2. Szava Kft. 2.400.000,- Ft + ÁFA 

3. SLG Consulting Kft. 1.500.000,- + ÁFA  

Javasolja, hogy  a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel kössék meg a szerződést, melyre kéri a 

képviselő-testület felhatalmazását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta a 

következő határozatot: 

 

200/2011.(IV.12.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Az építendő bőcsi óvoda-bölcsőde projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű elvégzése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bőcsön közbeszerzési eljárás keretében épülő 5 

csoportos óvoda és 1 csoportos bölcsőde projektmenedzsment feladatainak teljes körű elvégzésével 

az SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg és felhatalmazza a polgármestert a 

szerződéskötésre. 

A Kft.  projektmenedzsment tanácsadó feladatok ellátásának díja 1.500.000,-Ft + ÁFA (bruttó 



1.875.000,- Ft). 

 

 

Bai Lászlóné képviselő: A szociális rendelet tartalmaz-e valamilyen elvárást, kitételt a bérpótló 

juttatás megállapításához? Szeretné, ha helyi szinten megfogalmaznák, hogy a bérpótló juttatásban 

részesülőknek milyen kötelezettségük van, gondol itt pl. a saját lakókörnyezet rendben tartására 

(szemét összeszedése,  fűkaszálás, faültetés, stb.) A Munkaügyi Központban tartott előadáson is 

elhangzott az az ajánlás, hogy az önkormányzatok, ha ezeknek az embereknek pénz adnak, azzal 

szemben fogalmazzák meg elvárásaikat. Jelenleg is van Bőcsön olyan utca, ahol áldatlan állapotok 

uralkodnak, mindent elborít a szemét. Aki nem tartja rendben a saját portáját és a közvetlen 

környezetét, attól a támogatás megvonható legyen. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Nem tudja elfogadni, hogy ingyen van a szemétszállítás, és mégis 

szemét van az udvaron. 

 

Hegedűs Erika mb.jegyző: A törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak a helyi szintű 

szabályozásra. Ennek részleteit ki kell dolgozni, meghatározni az ellenőrzés rendszerét. Egyébként 

a jelenlegi szociális rendeletet a jelentős törvényi változások miatt teljes átdolgozásra szorul.  

 

K.Nagy László képviselő: Ismerteti azt az anyagot, amely felsorolja és javasolja a bérpótló 

juttatásra jogosultság Sztv. 33. §-ában foglaltakon felüli, egyéb feltételeinek a szociális rendeletbe 

való beépítését. (az anyag a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Nagy László polgármester: A részletek pontosan kidolgozása után javasolja, hogy erre térjenek 

vissza. (Fontosnak tartja az ellenőrzés szabályozásánál a szubjektivitás kiküszöbölését. Javasolja a 

közterület-felügyelők bevonását az ellenőrzésbe.) 

 

Bai Lászlóné képviselő: A szemét  elhelyezésének problémájára hívja fel a figyelmet. A 

közterületek takarítása során keletkezett növényi hulladékot a Cirkont Zrt. nem viszi el, segítséget 

kér ennek megoldásában. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: A komposztáló berendezésről  már régen is beszéltek. 

 

Nagy László polgármester: Befogadásra került a biogáz erőmű pályázat, amíg eldől, hogy 

megnyerik-e, addig várni kell a komposztáló kérdésével. Nagyobb probléma, hogy az árvízvédelmi 

zsákokat nem lehet hivatalosan elégetni, ezeket össze kell gyűjteni és elvitetni megsemmisíteni.  

 

Bai Lászlóné képviselő: Kér árajánlatot a hulladék elszállításra. 

 

Nagy László polgármester: Jelentős problémának látja, hogy Bőcsön a kutyák fele nincs beoltva. A 

kb. 500 beoltatlan kutya veszélyforrás, emellett nem lehet elmenni. Sok a kóbor kutya, 1 kutya 

befogása és elvitele 23.000,- Ft-ba kerül.  

Bemutatja  a be nem oltott kutyák listáját. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Kötelező a kutyaoltás, ha ez nem történik meg, akkor a gazdát fel lehet 

szólítani. 

 

Nagy László polgármester: Javasolja, ezeknek a gazdáknak a Polgármesteri Hivatal felszólító 

levelet küldjön, amiben felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az oltásról nem intézkedik megadott 

határidőn belül, szabálysértési eljárást kezdeményeznek ellene és pénzbírság megfizetésére 

kötelezik.  

 



Bai Lászlóné képviselő: A beoltatlan kutyák magas aránya lehet, hogy abból is adódik, hogy 

egyesek a magas oltási díjat (3.800,-Ft ) nem tudják kifizetni. 

 

Hegedűs Erika mb.jegyző: Ő nem találkozott olyan kérelemmel, amiben kutyaoltáshoz kértek volna 

anyagi segítséget. 

 

Tóth László képviselő  távozik a teremből. 

 

Nagy Gergely tervező: K. Nagy László képviselő felkérésére 2 árvízkárosult bőcsi lakos ingatlanát 

megvizsgálta, a tapasztalatait és véleményét a szóban forgó 2 ingatlanról ismerteti. Felajánlja 

segítségét a megoldás érdekében.  

 

Nagy László polgármester: Csicsek Zoltán alpolgármestert megbízza az ügy kivizsgálásával. Majd a 

következő testületi ülésen újra napirendre kerül. Kéri, hogy az építésügyi osztály teljes körűen 

szolgáltasson adatokat. Álláspontja szerint az árvízkárosultaknak segíteni kell, ha szükséges anyagi 

támogatás biztosításával is, hogy végre megnyugtatóan lezárulhasson az ügyük.  

 

Nagy Gergely és Tamás István távozik a teremből. 

 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Hegedűs Erika 

 polgármester                  mb.jegyző 

 

 

 

 Dendel Barnabás      Csicsek Zoltán 

     képviselő,                                   alpolgármester, 

        jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 


