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Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  képviselő-testületi nyílt ülésén 2011. 04. 28-án. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

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

             

  Hegedűs Erika mb.jegyző 

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

 

Nagy László polgármester előadja: Az iskola részéről korábban érkezett egy gépkocsi 

igénylés, amely elutasításra került. Az iskola képviseletében Hideg Mariann most kéri az 

igénylés felülbírálatát. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Sajnálatosnak tartja, hogy nincs meg az iskola és az 

önkormányzat között a megfelelő kontaktus, ugyanakkor a gyerekek utazására megoldást kell 

találni. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a gépkocsivezetők hétvégi túlmunkája nem megfelelően van 

elszámolva. A jelenlegi gyakorlatot nem tartja elfogadhatónak. 

 

Nagy László polgármester: Kéri a buszigényléssel kapcsolatban az iskola részéről a személyes 

megbeszélést. 

 

Dendel Barnabás képviselő: Felmerült  a személyszállítással kapcsolatban az az igény, hogy a 

csomagok elhelyezéséhez utánfutót vásároljanak. Kapott egy ajánlatot, melyet ismertet. Kéri a 

370.000,- Ft + ÁFA összeg biztosítását a vásárláshoz. 

 

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

következő határozatot: 

 

210/2011. (IV.28.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: utánfutó vásárlása. 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés terhére 370.000,- Ft + ÁFA 

összeget biztosít utánfutó vásárlásához. 

 

Nagy László polgármester elmondja: Még egy ajánlatot kell kérni. 

 

Nagy László polgármester: Ismerteti a Felsőzsolcai rendőrőrs kérelmét.  

 

Bálint László alpolgármester: 100.000,- Ft támogatást javasol. 

 

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

következő határozatot: 
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211/2011. (IV.28.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Rendőrőrs támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a  Felsőzsolcai 

Rendőrőrsöt a költségvetés terhére 100.000,-Ft-al támogatni kívánja. 

 

 

Nagy László polgármester: Ismerteti a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi 

szervezetének kérelmét, amely szerint a templomkert előtt „trianoni jelképpel” ellátott 

kősziklát szeretnének emlékműként elhelyezni. Ennek elhelyezéséhez szükségesnek tartja a 

Bőcsi Református Egyház részéről az írásbeli belelegyező nyilatkozatot beszerezni. 

Amennyiben a Református Egyház a belelegyező nyilatkozatát megadja, akkor a június 4-én 

tartandó trianoni emléknap megtartásakor kéri az egyenruhás öltözet mellőzését. Fenti 

feltételek betartása esetén támogatja a kérelmet. 

 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

212/2011. (IV.28.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Trianoni Emlékmű elhelyezésének támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom a bőcsi református templomkert előtt „trianoni jelképpel” 

ellátott emlékművet helyezzen el, amennyiben ehhez a Református Egyház is hozzájáruló 

nyilatkozatát adja, a következő feltétellel: sem a június 4-én tartandó trianoni emléknap 

megtartásakor, sem egyéb alkalommal nem kerül sor a Jobbik Magyarországért Mozgalom 

részéről egyenruhás illetve egyéb félelemkeltő ruházatban történő összejövetelre. 

 

 

Hegedűs Erika: Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás részéről Burka Józsefné vezető 

koordinátor kereste meg az önkormányzatot. A  házi segítségnyújtás óradíjának mérséklésével 

kapcsolatban tett javaslatot, kéri a testület hozzájárulását, ill. az önkormányzat rendeletét 

ennek megfelelően módosítani. 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

 8/2011. (IV. 28.) számú rendelete 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2007. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a 115. § (1) bekezdésében, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 

(II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján személyes 

gondoskodást nyújtó 11/2007. (IV. 26.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
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1. § A R. 34 § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

         „34. § (3)
  
A rendelet mellékletét képezi: 

1. számú melléklet az intézményi térítési díjak összege – ezen belül a házi 

segítségnyújtás összege - 2011. május 1-től.” 

                    

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

     Nagy László                                                                               Hegedűs Erika 

     polgármester                                                                           megbízott jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2011. április 28-án 

 

                                                                             ……………………………… 

 

1. számú melléklet 

 

Az intézményi térítési díjak összege 

2011. május 1-től 

 

 

A házi segítségnyújtás  

0-56.000,-Ft                              100,- Ft/óra    

56.001,- Ft- tól   260,- Ft/óra  

 

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

polgármester bezárja az ülést. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Hegedűs Erika 

 polgármester                  mb.jegyző 

 

 

 

 Bai Lászlóné          Bálint László 

   képviselő,                                                      alpolgármester, 

 jegyzőkönyv-hitelesítő                      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 


