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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat   képviselő-testületi  ülésén 2011. 12. 14-én. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás címzetes főjegyző 

 

 

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 6 fő jelen van. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A 2012. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata: 

- iparűzési adó mértékének meghatározása 

- építmény és telekadó mértékének meghatározása 

- önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata 

            Előadó: Nagy László polgármester, 

                         Török Barnabás czt. főjegyző 

 

3. Szennyvíz és csatornadíjról  szóló rendelet megtárgyalása, esetleg módosítása 

Előadó: Nagy László polgármester, 

             Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

 

4. Kommunális szemét gyűjtésével, szállításával kapcsolatos szolgáltatási díj 

megtárgyalása, megállapítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás czt. főjegyző 

5. Vagyonrendelet módosítása 

Elóadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

      6.  SZMSZ módosítása (javaslat: a képviselő-testület a 23.§ (2) bekezdést helyezze 

hatályon kívül „A képviselő-testület ülésén felvett hanganyagot 10 évig meg kell őrizni”) 

 

7. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről  

- Falugyűlés időpontjának és témájának meghatározása 
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- Miskolc MJ Város Hatósági Főosztályának megkeresése szerint a közterület-

felügyelet részére vásárolt gépkocsi értékének elfogadása (az értékbecslés szerint br. 

1.054.000,- Ft) 

- kamerarendszer továbbfejlesztése (bővítése) iskolában, Bő-Víz udvarán, stb. 

- templom és középületek kültéri megvilágítása 

- tájékoztató a külföldi labdarúgó átigazolási ügyéről 

- T Mobil bázisállomás telekmegosztási ügye 

- Dabas város kezdeményezése (555,- Ft támogatást kér a Kapisztrán-torony 

harangjainak költségéhez) 

- tájékoztató a Miskolc Városi Ügyészség nyomozás elrendeléséről (Ált. iskola) 

- tájékoztató a belső-bőcsi temető kerítésépítéséről (előadó: Bő-Víz Kft.) 

- tájékoztató a Bőcsi Önkormányzat kintlévőségeiről 

- 402/2011.(XI.23.) számú határozat pontosítása (ÉMOP pályázat) 

- Általános Iskola büfé működtetéséről tájékoztató 

- Bükkaranyos Önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatait nem a társulás keretei 

között kívánja megoldani a jövőben (megállapodás módosítás) 

- Látványközponttal kapcsolatos közbeszerzési eljárás értékelése alapján a kivitelező 

kijelölése (a három ajánlat közül javasolt a MALEJKO HUNGARY KFT. MISKOLC) 

- Beszámoló a kistérség MKTT II. félévi munkájáról 

 

 

 

 

8.. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

9. Zárt ülés (személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések) 

 

 

 

 

 

1. napirend: A 2012. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a 2012. évi munkatervet. Elmondja, hogy a 

munkaterv összeállításakor figyelembe kellett venni törvény által meghatározott határidőket a 

kötelező napirendi pontokat. A 2012. évre tervezett  képviselő-testületi ülések száma szükség 

esetén növelhető. Javasolja, hogy az ülések 13 órakor kezdődjenek. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

431/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi munkaterv elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2012. évi munkatervét azzal a 

kiegészítéssel, hogy az ülések kezdésének időpontja 13 óra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata: 

 

 

Nagy László polgármester: 

- a helyi adók mértékének változtatását nem javasolja  

- az önkormányzati bérlakásokról elmondja, hogy az elmúlt 6 évben 8.200.000,- Ft bérleti 

díjat szedtek be, a lakások karbantartásával kapcsolatban 2.200.000,- Ft kiadás keletkezett. 

 

Bai Lászlóné képviselő  nem tartja elfogadhatónak azt, hogy a Hősök úti lakásban az egyik 

lakó térítésmentesen lakik évek óta. A későbbiekben az önkormányzatnak szüksége lehet erre 

az ingatlanra, ezért javasolja a szóban forgó lakás bérlésének rendezését. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

432/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2012. évre vonatkozóan 

nem változtatja meg: 

- az iparűzési adó mértékét 

- az építmény és telekadó mértékét 

- a lakások bérleti díját 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

3. napirendi pont: Szennyvíz és csatornadíjról  szóló rendelet megtárgyalása 

 

Bai Lászlóné képviselő ismerteti a csatornaszolgáltatás ráfordításának alakulásáról szóló 

adatokat, javaslatot tesz a 2012. évi díj megállapítására. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  19/ 2011. (XII.14.) számú rendelete 

a  a szennyvíz – és csatornadíj megállapításáról szóló 2/1997./II.21./ számú rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. Tv. 7. §-ával biztosított jogkörében az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. §    A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„ A kedvezménnyel csökkentett lakossági fogyasztók által fizetendő díj  

              

 

                                               562,- Ft/m3 + ÁFA” 

 

 

2. §   E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, de 2012. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

4. napirendi pont: Kommunális szemét gyűjtésével, szállításával kapcsolatos 

szolgáltatási díj megtárgyalása, megállapítása 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Cirkont 

Hulladékgazdálkodási Zrt. levelét, melyben a  2012. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakra 

tesznek javaslatot. Kéri a díjak elfogadását. 

 

Bai Lászlóné képviselő érdeklődik, hogy a Cirkont Zrt. tudna-e kedvezményt biztosítani a 

díjból, ha Bőcsön megszervezik a szemét szelektív gyűjtését. 

 

Nagy László polgármester válaszol: a Cirkont Zrt. csak Bőcsről nem vállalja a szelektív 

szemét elszállítását. Bejelenti, hogy az elmúlt évben is volt lehetőség alkuszra, ezért ezt 2012. 

évre is tervezi, ami várhatóan 5-7 % csökkentést jelenthet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

433/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Lakossági szemétszállítás szolgáltatási díja 2012. évre  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. évben a lakossági 

szemétszállítás díjának megfizetését  elengedi, a szolgáltatás díját az önkormányzat 

átvállalja. 

A képviselő-testület közös alkusz alapján 2012. évre vonatkozóan elfogadta az alábbi 

szolgáltatási díjakat: 

- 110-120 l-es kuka ürítési díja:                 399,- Ft/db  + Áfa 

- 4 m3-es konténer ürítési díja szállítással:            4.400,- Ft/ m3 + Áfa 

- 1,1 m3-es konténer ürítési díja szállítással:                      4.389,- Ft/ m3 + Áfa 

- hulladékgyűjtő zsák:      240,- Ft/db + Áfa 

Felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a Cirkont Zrt. között megkötött  szerződés 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos. 

 

 

 

5. napirendi pont: Vagyonrendelet módosítása 
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Török Barnabás czt. főjegyző a vagyonrendelet módosításának szükségességét ismerteti. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  20/2011. (XII.14.) számú rendelete az 

önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló, a 

10/2008. (IV. 9.) számú rendelettel módosított 14/1993. (XII.29.) számú rendelet 

módosításáról  

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (ÖTV.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

1.§ A R. 6. §-a az alábbi (4), (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

6. § (4) Az 1.000.000 Ft, vagy azt meghaladó egyedi bruttó értékű önkormányzati vagyont 

értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a 

hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés 

útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.   

 

(5) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.  

 

2.§ A R. 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(1) Az önkormányzat tulajdonjogát, vagy a vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes 

vagyoni értékű jogot ingyenesen átruházni 

a.) meghatározott céllal más önkormányzatnak, valamint az államháztartás egyéb 

alrendszerének,  

b.) kötelezettségvállalás közérdekű célra,  

c.) közalapítvány javára, 

d.) közösségi célra alapítványi hozzájárulásként,  

e.) 100 %-ban a Bőcs Községi Önkormányzat tulajdonát képező gazdasági társaság 

javára, valamint 

f.) egyéb rendkívül indokolt esetben  

a képviselő-testület döntése alapján lehet.  

 

 

3.§ A R. 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

(3) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szerv csak csődegyezségi megállapodás 

valamint bírói egyezség keretében, továbbá a vevő, adós kérelme alapján, egyedi 

mérlegelés keretében mondhat le részben vagy egészben követeléséről. 

 

4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon 2011. december 15-én  lép hatályba. 
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6. napirendi pont: SZMSZ módosítása 

 

Török Barnabás czt. főjegyző javasolja a SZMSZ  képviselő-testületi ülésen felvett 

hanganyagra vonatkozó szakaszának hatályon kívül helyezését. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta az 

alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

21/2011.(XII.14.) K.T. rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2011.(IX.14.) K.T. rendelet módosításáról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Tv. 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1. §    A rendelet 23. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

2. §   E rendelet a kihirdetését követő napon 2011. december 15. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

7. napirendi pont: tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről  

 

Nagy László polgármester: 

- tájékoztatja  a képviselő-testületet a falugyűlés témaköréről 

- bejelenti, hogy a Látványközponttal kapcsolatos közbeszerzési eljárás értékelése 

megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatott a Malejkó Hungary Kft. adta. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

434/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Látványközpont kivitelezőjének kiválasztása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Látványközponttal kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás értékelését és a három árajánlatot tevő közül  kivitelezőként megbízza a 

miskolci székhelyű MALEJKO HUNGARY KFT -tét.  

Felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos szerződések, megállapodások 

megkötésére, aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

435/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Falugyűlés és közmeghallgatás témakörének meghatározása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás 

(falugyűlés) időpontja 2011. december 17. (szombat) 17 óra és az alábbi témakörök 

előterjesztésével: 

- tájékoztató a társadalmi és civil szervezetek támogatásáról 

- tájékoztató az önkormányzat pályázatokon való részvételéről (eredményességéről) 

különös tekintettel az  óvoda-bölcsőde beruházásáról 

- információ átadása az önkormányzat I-III. negyedéves pénzügyi tervéről 

- tájékoztató a 2012. évi tervekről (a gazdasági koncepció kivonatos ismertetése) 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy László polgármester lakossági bejelentésekre hivatkozva javasolja Bőcsön és a 

Körömi Haltelepen a patkányirtást, mert a rágcsálók elszaporodtak. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

436/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Rágcsálóirtás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete rágcsálóirtást rendel el Bőcsön és a Körömi 

Haltelepen. 

E feladatra a tartalék terhére 2 millió Ft-ot biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés, megállapodás aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester a közterület-felügyelet részére vásárolt gépkocsi értékbecslési 

adatait ismerteti. Javasolja az 1.054.000,- érték elfogadását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

437/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közterület-felügyelet részére vásárolt gépkocsi értékbecslése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Miskolc MJ Város Hatósági 

Főosztálya által elkészített értékbecsléssel. 
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A közterület-felügyelet részére vásárolt 3 éves Suzuki 1.2-es gépkocsi becsértékét 

br.1.054.000,- Ft értékben elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a DVTK-hoz 

átigazolt külföldi labdarúróval kapcsolatban levélben válaszolt az MLSZ. Pontos választ nem 

tudott adni az ügyre vonatkozóan mert nem illetékes. 

 

Nagy László polgármester  javasolja, hogy az üggyel kapcsolatban a képviselő-testület 

hallgassa a volt ügyvezető igazgatót, Molnár Zsolt urat. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

438/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Külföldi labdarúgó átigazolási ügye 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte az MLSZ főtitkára által küldött 

levelet , amely a DVTK-hoz átigazolt Abduroman  Mohamadou labdarúgóról szól. 

A képviselő-testület továbbra is tisztázatlannak tartja az átigazolást, ezért a 2012. januári 

képviselő-testületi ülésre meghívja Molnár Zsolt Bőcs Sport Kft. volt ügyvezetőjét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy  a T-Mobil bázisállomás ingatlanát 

szükséges megosztani. A megosztással kapcsolatos előterjesztés alapján kéri a határozat 

meghozatalát. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

439/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: T-Mobil bázis állomás ingatlan-megosztási ügye  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyeért az előterjesztéssel és a Bőcs 1. 

kódjelű T-Mobil bázisállomás ingatlan-megosztással.  

Az ingatlan adatai: 

- az ingatlan címe a valóságban: Bőcs, Dankó P. u. 1. 

- Az ingatlan hrsz:  megosztás előtt 745.  

- Az ingatlan hrsz: megosztás után 745/1, (344 m2), és 745/2, (1124 m2) 

- Az ingatlan térmértéke megosztás előtt: 1468 m2 

- Az ingatlan térmértéke megosztás után: 344 m2 + kivett beépítetlen ter. 1124 m2 

- A megosztást követő vételár alapja: 1200 Ft / m2. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztási vázrajz és a szerződés 

aláírásával 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

440/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Dabas város támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete Dabas város harangjaihoz 555 Ft támogatást 

nyújt. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bai Lászlóné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a temető bejáratait 

kapuval látják el és az előzetes egyeztetés alapján rakják le a kerítést a határvonalakra. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

441/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Belső-bőcsi temető és bejárati kapu építése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a belső-bőcsi temető kerítésének 

építésével és mindkét irányba kapuk felszerelésével. E feladattal megbízza a Bő-Víz Kft-tét 

azzal kitétellel, hogy e célra fordított és felhasznált költségeit a 2012. évi költségvetésébe 

tervezze be. 

Felelős: polgármester, 

             Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Török Barnabás czt. főjegyző bejelenti, hogy Bükkaranyos község önkormányzata saját 

hatáskörben látja el a házi segítségnyújtás feladatait, ezért javasolja módosítani a társulás 

megállapodását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

442/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó 

Intézményfenntartói Társulása közös működtetésére Intézményfenntartói Társulási 

megállapodás elfogadása.  
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Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelenlegi 

intézményfenntartói Társulási megállapodások (Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó 

Társulás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás, Támogató 

Szolgálat Intézményfenntartó Társulás, Családsegítés- Gyermekjólét Intézményfenntartó 

Társulás) módosítása során egy egységes szerkezetbe foglalt megállapodásban kerüljön 

rögzítésre az alábbiak szerint: 

 

1. Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, 

Kisgyőr, Onga, Répáshuta, Sajópálfala Önkormányzata között Házi segítségnyújtás 

feladatok ellátására. 

 

2.  Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, 

Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Onga, Répáshuta, Sajópálfala Önkormányzata 

között jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására. 

 

3. Onga, Arnót Önkormányzatával a Családsegítés feladatok ellátására.  

 

4. Onga, Arnót Önkormányzatával a Gyermekjóléti feladatok ellátására.  

 

5. Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, 

Onga, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri Önkormányzata között a Támogató Szolgálat 

feladatok ellátására.  

 

Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és Társult 

Települések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói 

Társulása közös működtetését célzó, egységes szerkezetbe foglalt Intézményfenntartói 

Társulási megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1 – 5 pontban felsorolt 

feladatokra a társult Önkormányzatok között szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás 

intézményesített ellátásának közös működtetésére, intézményfenntartói társulási 

megállapodást az Önkormányzat nevében alá írja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester  ismerteti azokat a feladatokat, amelyeket Miskolc Kistérségi 

Társulás elvégzett 2011. II. félévében. Kihangsúlyozza, hogy a II. félévben került sor a Bőcsi 

Idősek Otthona fenntartásának átadás-átvételre. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

443/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Beszámoló az MKTT II. félévi munkájáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulás II. félévi munkájáról szóló polgármesteri beszámolót. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a Pünkösdi Egyház beadványát miszerint szociális 

munkásként dolgoznának Bőcsön, amennyiben ezt indokoltnak tartja a képviselő-testület. A 

jelenlegi állapotok azt tükrözik, hogy az önkormányzat szociális igazgatása teljes körben 

ellátja a szóban forgó feladatokat, tehát nem indokolt egy újabb szervezet beépítése e 

területre. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

444/2011.(XII.14.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Magyar Pünkösdi Egyház Cigánymisszió kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte azt a nyilatkozatot, amelyet a 

Pünkösdi Egyház kér az önkormányzattól. 

A képviselő-testület megtagadja a nyilatkozat kiadását, mert a településen a szociális 

igazgatással kapcsolatos ellátásokat biztosítja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy László polgármester: 

- kezdeményezi, hogy a töltés (gát) tulajdonviszony rendezésére valamint az iskola kert 

és a szomszédos ingatlanok megosztására kerüljön sor újabb árajánlatok beszerzésére. 

Javasolja, hogy első körben geodétát bízzon meg az önkormányzat a felmérésekkel, 

majd ezt követően kapjon megbízást az az ügyvédi iroda, aki a legkedvezőbb 

árajánlatot adja.  Ügyintéző Vass László. 

 

- Ismerteti azt a kezdeményezést, miszerint az iskolában és Bő-Víz Kft. udvarán, egyéb 

közterületen bővíteni szükséges a kamerarendszert. (2012. évi költségvetés) 

 

- Fentiekhez hasonlóan javaslat született arról, hogy a templom és a középületek kültéri 

megvilágítása indokolt. (2012. évi költségvetés) 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- ismerteti Bőcs Községi Önkormányzat hátralékos kimutatását és a kintlévőségeket. Az 

összeg meghaladja a 40 millió Ft-ot. Tény, hogy ez a kimutatás azokat is tartalmazza, akik a 

részleteket rendszeresen fizetik, de teljes kiegyenlítése még nem történt meg. Képviselői 

felhívásra a következő ülésen ismerteti azokat az adatokat, amelyek a tartozások meg nem 

fizetésére vonatkoznak. 

- szó szerint ismerteti Miskolc Városi Ügyészség nyomozás elrendeléséről szóló határozatát. 

- bejelenti, hogy a gyermekorvos  ANTSZ által kiadott ajánlást adott át arra vonatkozóan, 

hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyek gyermekintézményben forgalmazhatók. Javasolja 

a képviselő-testületnek, hogy mint intézmény tulajdonos határozza meg az iskola büfé 

üzletkörét és azon belül a forgalmazható élelmiszereket. 
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Nagy László  polgármester az ülést bezárta, mert a testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


