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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi  ülésén 2011. 08. 08-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

Tóth László képviselő 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás címzetes főjegyző 

 

Meghívottak:    Nádasi Ildikó pályázó (iskolaigazgató) 

    Lipták Zsolt pályázó 

    Dr. Papp György közbeszerzési tanácsadó 

 

Érdeklődő bőcsi lakosok: 6 fő 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 7 fő jelen van. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag Dendel Barnabás   

képviselőt  és Tóth László  képviselőt jelöli ki és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

2. Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói    állásra 

benyújtott pályázatok elbírálása 

 - Szakértői, társadalmi és civil szervezetek véleményének ismertetése 

Előadó: polgármester 

 

3. Zárt ülés: államigazgatási ügyek, fellebbezések, személyi ügyek: 

 

 

 

1. napirend: 

 

Nagy László  polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy közbeszerzési eljárás 

három témakörben befejeződött. A képviselő-testületet arra kéri, hogy mind a három esetben 

hozzon döntést. 

 

Dr. Papp György közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési törvény alapján megjelöli azokat 

az árajánlattevőket, akik teljesíteni tudták a kiírásban foglaltakat. 
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Tóth László képviselő azt kérdezi, hogy miért csak 1-2 vállalkozó nyújtotta be árajánlatát ? 

Miért nem keresett meg több vállalkozót a közbeszerzési tanácsadó, hiszen több árajánlat 

közül könnyebben választana a képviselő-testület. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

321/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: IKSZT megvalósítása során informatikai eszközök beszerzése a Faluház 

számára 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- eredményesnek nyilvánítja  a közbeszerzési eljárást,  

- az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (Székesfehérvár, Mártírok u. 9. ) ajánlatát 

fogadta el nyertes ajánlattevőnek,  az elfogadott ár nettó 2.232.300,- Ft 

- a High Media Kft. (Budapest, Lázár u. 39/a) ajánlatát fogadta el második helyen, az 

elfogadott ár nettó 2.590.000,- Ft. Amennyiben első helyen megjelölt nyertes ajánlattevő nem 

kötne szerződést, úgy a második helyen megjelölt ajánlattevővel köthető szerződés. 

  

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kivitelezéssel  kapcsolatos okiratokat, 

szerződéseket a nyertes ajánlattevővel aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

322/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: „IKSZT megvalósítása során bútor-, elektromos háztartási eszközök, konyhai 

eszközök beszerzése”  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást,  

- a Garzon Bútorkereskedelmi Kft. (Székesfehérvár, Bakony u. 4. ) ajánlatát fogadta el nyertes 

ajánlattevőnek, az elfogadott ár nettó 4.700.000,- Ft 

- az Iroda 2000 Kft. (Miskolc, Hordó u. 10.) ajánlatát fogadta el második helyen, az elfogadott 

ár nettó 4.945.000,- Ft. Amennyiben első helyen megjelölt nyertes ajánlattevő nem kötne 

szerződést, úgy a második helyen megjelölt ajánlattevővel köthető szerződés. 

 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a beszerzéssel kapcsolatos okiratokat, szerződéseket 

a nyertes ajánlattevővel aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése és üzembehelyezése a TIOP-1.1.1-

07/1-2008-0219 számú pályázat keretében az általános iskola számára 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- tudomásul vette, hogy az eljárás eredményes volt és azt, hogy az ajánlatok száma 1 db 

- az ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Kft. (Székesfehérvár, Mártírok u. 9. ) ajánlatát 

fogadta el nyertes ajánlatnak 

- elfogadta az ajánlati árat, melynek összege bruttó 8.647.500,- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a beszerzéssel és üzembehelyezéssel kapcsolatos 

okiratokat, szerződéseket a nyertes ajánlattevővel aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy várhatóan lesz lehetőség pályázni utak, hidak, 

járdák építésére. Arra kéri a képviselő-testület tagjait, hogy következő képviselő-testületi 

ülésre hozzanak javaslatot, hogy mely utcákat, járdákat ésszerű javítani, felújítani. Mit javasol 

a képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy hol épüljön járda. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

324/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Funkció nélküli felépítményekre pályázat benyújtás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- támogatja, hogy a 2 óvodaépület „új funkciójára” pályázat benyújtására kerüljön sor, a 

pályázat önrészét vállalja 

- támogatja, hogy az utak, járdák építésére, felújítására kiírt pályázatban az 

önkormányzat vegyen részt. Ez esetben is vállalja az önrész finanszírozását 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokkal kapcsolatos okiratokat, szerződéseket 

írja alá, és a finanszírozással kapcsolatos teendőket végezze el. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László  polgármester bejelenti, hogy napi kapcsolatban van a szalmabála tüzelésű kazán 

forgalmazójával. A legutolsó intézkedésben arról tájékoztatta az önkormányzatot a vállalkozó, 

hogy a kazán áttervezése (pl. tűztér előterének lefedése) miatt a kazán ára megváltozott, 

egyidejűleg ajánlatot küldött a kazán beépítésének tervezésére  valamint a kazánra csatlakozás 

tervezésére is.  
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Tóth László képviselő azt kérdezi, hogy miért csak ezzel a céggel tárgyalhat az 

önkormányzat, van-e másik cég, aki ilyen vagy ehhez hasonló kazánokat értékesít. 

 

Nagy László polgármester azt válaszolta, hogy dán licenc alapján készülnek a kazánok, ehhez 

hasonló kazán Derecskén van beüzemelve. Tárgyalt más cégekkel is, azonban nem 

nyilatkoztak arról, hogy az általuk forgalmazott kazánok füstkibocsátás megfelel-e az EU 

szabványnak és nem tudtak telepítési tervet átadni. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

325/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 263/2011(VI.03.) K.T. határozat módosítása (szalmabála tüzelésű kazán 

beszerzési ára, tervezési költsége) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete módosítja a 263/2011.(VI.03.)  határozatát 

az alábbiak szerint: 

- az önkormányzat finanszírozza a kazán beszerzési árát, melynek összege megváltozik, 

25 millió Ft helyett 26,5 millió Ft + ÁFA  

- az önkormányzat elfogadta a tervezési költséget, melynek összege 1.150.000,- Ft + 

ÁFA  

- az alaphatározat többi pontja változatlan marad 

Felhatalmazza a polgármestert a kazán megrendelésével, megvásárlásával kapcsolatos ügy 

lebonyolításával, szerződés megkötésével, egyidejűleg a tervezéssel kapcsolatos feladatok 

teljes körű ellátásával annak finanszírozásával 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a SAVITERV a helyi 

és térségi jellegű vízvédelmi rendszerek fejlesztéséhez szükséges tervdokumentáció 

elkészítésére árajánlatot adott, melynek összege bruttó 3.056.250 Ft. Javasolja ennek 

elfogadását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

326/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: a 292/2011.(VII.27.) K.T. határozat kiegészítése (Helyi és térségi jellegű 

vízvédelmi rendszerek fejlesztése) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak szerint kiegészíti a 

292/2011.(VII.27.) K.T. határozatát: 
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- az önkormányzat elfogadta a SAVITERV tervdokumentációra adott árajánlatát, 

melynek összege bruttó. 3.056.250,- Ft 

- az önkormányzat  tudomásul veszi, hogy  a tervezés költségét meg kell előlegezni 

Felhatalmazza a polgármestert a tervdokumentációval kapcsolatos okiratok, szerződések 

aláírásával, finanszírozásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a sörkút környékét az augusztus 20-ai ünnepséget 

megelőzően parkosítsa az önkormányzat. A le nem térkövezett területre virágokat, cserjéket 

lehetne ültetni, padokat lehetne elhelyezni, nádfonattal elfogadhatóvá tenni a szomszédos 

ingatlan kerítését. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  2 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

327/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Faluház  környékének rendezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- parkosítja a tárgyban megjelölt területet, ezen belül: 

      • 7 db pihenésre alkalmas padot helyez el 

      •  a szomszédos ingatlan kerítését nádfonattal borítja 

      •  szükség szerinti térkövezést végez 

      •  cserjéket és virágokat ültet 

- fenti munkálatokat a Bő-Víz Kft-vel végezteti el, e célra tervezett költség nettó  

800.000,- Ft 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a Mészáros Ügyvédi Iroda árajánlatát a speciális 

szakértelmet igénylő feladatok ellátására. Eszerint a  Bőcs községi körtöltéssel érintett 

tulajdonjogi viszonyok rendezéséhez az ügyvédeken kívül egyéb ingatlanszakértőket is be 

kell vonni (kisajátítás, termelésből kivonás, erdő művelési ág megváltoztatása, földhivatali 

eljárások). Javasolja, hogy a pályázattal érintett területek ingatlantulajdonosainak a 

tulajdonviszonyait mindenképpen kell rendezni, mert egyébként a pályázatot nem fogadja be 

a kiíró. A jelenlegi gátrendszerre a vízjogi engedély 2011. december 31-ig érvényes.  

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az egész gátrendszer teljes hosszában lévő 

tulajdonviszonyokat is rendezni kell. Ennek tervezői költsége jelenlegi ajánlat alapján nettó 

5,5 millió Ft. 

 

Tóth László képviselő érdeklődik, hogy miért nincs másik ajánlat, esetleg miért nem az 

önkormányzat ügyvédje dolgozik  az ügyön? 
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Csicsek Zoltán alpolgármester szintén azt feszegeti, hogy  a magas vállalási összeg miatt 

miért nincs másik árajánlattevő ügyvédi iroda. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy speciális szakterületről van szó, az árajánlattevőről 

a SAVITERV adott információt. Ha van másik ajánlattevő, kéri a következő ülésre 

előterjeszteni. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

328/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Mészáros Ügyvédi Iroda árajánlata a körtöltéssel érintett ingatlanok 

tulajdonjogi rendezésére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- a pályázattal érintett körtöltés tulajdonjog viszonyainak jogi rendezését támogatja, 

ezen belül: 

      • kisajátítási dokumentáció elkészítése 

      • ingatlan értékbecslés 

      • talajvédelmi, talajtani szakértői feladatok 

      • erdő művelési ágból kivonás 

      • adásvételi szerződések megkötése 

      • földhivatali eljárások 

- elfogadta a fenti feladatokra vonatkozó árajánlatot, melynek összege nettó 2.890.000,- 

Ft + várható egyéb eljárási költség  nettó 500.000,- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására a feladat finanszírozására. 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

2. napirend 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az általános iskolai 

igazgatói állásra 2 pályázat érkezett, köszönti a pályázókat. Egyidejűleg ismerteti a 

nevelőtestület, az alkalmazotti értekezlet, szakértő, szülői munkaközösség, egyéb szervezetek 

véleményét, szavazati arányokat. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismertette a pályázati eljárást, ezen belül különös tekintettel 

arra, hogy az általános iskolában megalakult 3 fős bizottság 2011.  július 4-én vette át a 

pályázatokat. A hatályos jog szerint járt el a bizottság, hiszen 30 nap állt rendelkezésre a 

nevelőtestületnek, az alkalmazotti körnek, egyéb szervezetnek, hogy mondjanak véleményt a 

pályázatokról. Javasolja a képviselő-testületnek a pályázatok elbírálását és a nyertes 

kihirdetését.  

 

Tóth László képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a bizottság 

véleményét, miszerint 50 %-ban megoszlottak a vélemények a két pályázó között. 
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Bandzsók Sándor CKÖ elnök bejelenti, hogy a Kisebbségi Önkormányzat Nádasi Ildikót 

támogatja. 

 

Nagy László polgármester feltette a kérdést a pályázók felé, hogy ki az, aki nyilvános 

tárgyaláshoz hozzájárul és ki az,   aki a zárt üléshez ragaszkodik. 

 

Nádasi Ildikó pályázó kijelentette, hogy hozzájárul a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz. 

 

Lipták Zsolt pályázó bejelentette, hogy ragaszkodik a zárt ülés megtartásához. (Ezt követően 

elhagyta a termet.) 

Nagy László polgármester arra kéri  Nádasi Ildikó pályázót, hogy egészítse ki pályázatát, de 

egyébként ha van a képviselőknek kérdése, hozzászólása, akkor azt jelezze. Kezdeményezi, 

hogy a képviselő-testület határozatban adjon lehetőséget arra, hogy a képviselő-testületi 

ülésen megjelent érdeklődők is kapjanak szót, mondhassanak véleményt. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

329/2011.(VIII.08.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Nem  önkormányzati képviselő bőcsi lakosok részére véleménynyilvánítási 

lehetőség 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért az előterjesztéssel és a testületi 

ülésen megjelent nem képviselő érdeklődők részére hozzászólási lehetőséget biztosít. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nádasi Ildikó pályázó (hozzászólását felolvasta) 

- az elmúlt évtizedekben pedagógusként és igazgatóként úgy dolgozott mindig, hogy az 

a gyerekek érdekében történt 

- 11 évet dolgozott igazgatóként egyetértésben a pedagógusokkal és technikai 

személyzettel 

- folyamatosan segítette az önkormányzat munkáját azzal, hogy pályázatokat nyújtott be 

és nyert 

- mindent megtett annak érdekében, hogy a kollegákkal jó kapcsolatot alakítson ki, azt 

ápolja 

- pályázattal kapcsolatban tudja, hogy nehéz helyzetben van, de megérte végigcsinálni, 

mert megtapasztalta a felé áradó szeretetet a településen 

- szomorúan veszi tudomásul a nem hivatalos információkon keresztül, hogy már 

eldöntötték azt, hogy ki lesz az igazgató 

 

Tóth László képviselő érdeklődik a lakosság által elkészített petíció iránt. 

 

Nagy László polgármester válaszában kitér arra, hogy több mint 300 ember aláírta az 

önkormányzathoz írt petíciót, ami a választópolgárok töredékét teszi ki. Egyébként a jelenlegi 

igazgatót támogatják a petícióban. 
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Nádasi Ildikó pályázó megjegyzéseire különösebben nem kíván válaszolni, de azt elvárja, 

hogy mint vezető ne reagáljon a pletykákra. 

 

Molnár Zsolt érdeklődő emlékeztet arra, hogy amikor a fociról volt szó, akkor a képviselő-

testület azt kifogásolta, hogy kis létszámban futballoznak bőcsi fiatalok, tehát szükség van 

arra, hogy túlnyomó részt bőcsiek szerepeljenek. Ebből kiindulva javasolja a bőcsi pályázó 

előtérbe helyezését. Kérdezi, hogy polgármester úr választási programjában szerepelt-e az 

intézmények átalakítása, átszervezése. 

 

 

Tóth László képviselő visszautal az óvodavezető váltásra, ahol szintén bőcsieket kellett volna 

előnybe hozni. 

 

Nagy László polgármester válaszolt a feltett kérdésekre: 

- a programjában nem szerepelhetett az intézmények átszervezése, hiszen a magasabb 

vezetők mandátuma 5 évenként lejár 

- kihangsúlyozza, hogy otthon soha nem beszélt az intézmények, de különösen az 

iskolában előforduló problémákról esetleges intézkedésekről. Emiatt majdnem ráment 

a családi élete. 

 

Nádasi Ildikó pályázó indulatosan, elkeseredve elhagyta a termet. 

 

Répási Norbert érdeklődő idézetet olvasott be. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester nagyra értékeli Nádasi Ildikó munkásságát mint 

pedagógusként, mint vezetőként, de azt is tudja, hogy az időnkénti rossz döntését mások 

hatására hozta meg. Ezeket a döntéseket mindig felül kellett volna bírálni. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester és Tóth László képviselő között nézeteltérés alakult ki. 

Csicsek Zoltán alpolgármester a Tóth László képviselővel félhangosan folytatott vitában 

Csicsek Zoltán az állította, hogy  Nádasi Ildikó a Tóth László embere. *** 

Tóth László képviselő szerint ezért volt szükség vagy lesz szükség az igazgatóváltásra, 

ugyanis meggyőződése, hogy Nádasi Ildikó több mint 10 éves igazgatói munkássága nagyon 

értékes volt az intézmény számára. 

  

 

Bai Lászlóné képviselő: 

- évekig nem sikerült a sportban, különösen a futballban elérni azt, hogy bőcsiek 

sportoljanak, pedig időnként az önkormányzat több mint 90 millió Ft-tal támogatta a 

sportot, ezzel szemben most 10 millió Ft támogatásból kell megoldani ezt a feladatot 

- a 27 fős keretből 3 fő bőcsi futballozott 

- bejelenti, hogy a bőcsi emberek javaslatát, álláspontját veszi figyelembe döntésénél 

 

 

 

Nagy László az ülést bezárta, mert a testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

k.m.f. 
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         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 

 

 

 

        Tóth László      Dendel Barnabás 

         képviselő,      képviselő, 

        Jegyzőkönyv-hitelesítő               Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

*** 

 

Záradék: 
 
Csicsek Zoltán alpolgármester kérte, hogy csatoljuk a 2011. augusztus 8-ai testületi 
ülés jegyzőkönyvéhez, annak  8. oldalához az alábbi kiegészítést. 
A csatolt melléklet nem befolyásolja az önkormányzat döntéseit. 
 

 

„Csicsek Z. 

 

Sajnálom, hogy elment Ildikó, mert említett óvodavezető választás kapcsán, jutott eszembe, 

hogy én akkor is elmondtam, őszintén a véleményem, az érintett személyekről is. Most is 

hasonlót szeretnék. 

 

Én Ildikót nagyra tartom, nagyon jó vezetőnek tartom, nagyon jó pedagógusnak tartom. 

Viszont a Zsolti által említett Bőcsiek, néhányan elvitték Ildikót, belekényszerítették olyan 

helyzetekbe, amit ő a jóindulatával, a jószívűségével megengedett, és lehet, hogy nem kellett 

volna ezt megtennie, lehet, hogy nem kellett volna megengednie. 

 

Tóth L. 

 

Ildikónak egyetlen egy bűne van, hogy talán jobb viszonyban van velem, mondjuk, mint 

veled. 

 

Csicsek Z. 

 

Ez nem bűn, ez abszolút de nem bűn. 

 

Tóth L. 

 

Zolika a választás előtt nem volt ilyen hangod, csendben maradtál. 

 

Csicsek Z. 

 

Laci a te helyedben én inkább csendben maradnék ezzel a témával kapcsolatban, mert te 

okoztad a legnagyobb kárt Ildikónak.” 

 

 

       Csicsek Zoltán 

       alpolgármester  


