
Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 02. 23-án. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

  Bai Lászlóné, Dendel Barnabás, K. Nagy László képviselők 

 

  Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

                     

             dr. Ispán Csilla jegyző 

  Hegedűs Erika köztisztviselő 

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

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

állampolgárokat.  

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

tag közül 6 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére. Javaslata alapján a képviselő-testület a 

jegyzőkönyv hitelesítőjeként egy hangúlag Dendel Barnabás   képviselőt  és Bálint László 

alpolgármestert jelöli ki.   

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A jegyzői munkakör áthelyezéssel történő megszűnése 

2. Megbízott jegyző személyére javaslattétel 

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Nagy László polgármester: A meghívóban eredetileg szereplő 3. napirendi pontot, a jegyzői 

pályázati kiírás részleteinek megbeszélését nem javasolja ezen a testületi ülésen. Ennek oka 

egyrészről az idő rövidsége, másrészről talán nem is lehet tárgyalni, amíg  dr. Ispán Csilla jegyző 

hivatalban van, hiszen ez a leendő pályázók részéről esetlegesen támadási felületet jelenthet.  

Kérdezi dr. Ispán Csilla jegyzőt, hogy a jegyzői pályázat törvényben meghatározott elemeiben van-e 

változás az elmúlt 2 évhez képest. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Nem lát változást. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jegyzői munkakörrel kapcsolatos 

kérdéseket zárt ülésen kell tárgyalni, kivéve ha az érintettek hozzájárulnak a nyílt ülésen történő 

tárgyaláshoz. A maga részéről nyilatkozik: a nyílt üléshez hozzájárul. 

 

Hegedűs Erika köztisztviselő: nyilatkozik a nyílt üléshez való hozzájárulásról. 

 

Nagy László polgármester: Dr. Ispán Csilla jegyző múlt hét csütörtökön bejelentette, hogy 

kinevezték a B-A-Z. Megyei Önkormányzat aljegyzőjének, egyben  kérte 2011. március 1. nappal 

történő áthelyezését.  

Nagy László polgármester javasolja az áthelyezéshez való hozzájárulást, megköszöni  dr. Ispán 

Csillának az eddigi munkáját, sok sikert kíván neki. Kéri, hogy Bőcsöt ne felejtse el és ha teheti, 



segítse a települést.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ez természetes. 

 

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

határozatot: 

 

64/2011.(II.23.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Dr. Ispán Csilla köztisztviselő áthelyezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul dr. Ispán Csilla jegyző, köztisztviselő  

2011. március 1. napjával történő áthelyezéséhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 

Hivatalához aljegyzői munkakörbe. 

 

Nagy László polgármester: A következő napirendi pontban javaslatot tesz a megbízott jegyző 

személyére. Elmondja, hogy  hirtelen jött dr. Ispán Csilla jegyző bejelentése, rövid  időn belül 

kellett  megbízott jegyző  személyéről gondoskodni. Dolgozik a hivatalban egy olyan személy, 

Hegedűs Erika, aki képesítése alapján a megbízott jegyzői feladatokat elláthatja. Hegedűs Erika 

régóta dolgozik az Önkormányzatnál, ismeri az ügymenetet, javasolja  személyét megbízott 

jegyzőnek. Kéri a képviselő-testület állásfoglalását. 

 

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

határozatot: 

 

65/2011.(II.23.) számú önkormányzati határozata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2011. március 1-től megbízza Hegedűs Erikát a 

jegyzői feladatok ellátásával mindaddig, amíg a jegyzői pályázati kiírás alapján betöltésre kerül a 

munkakör. 
 

Nagy László polgármester felkéri Hegedűs Erika megbízott jegyzőt, hogy a jegyzői pályázati kiírás 

anyagát állítsa össze a következő testületi-ülésre, amely 2011. március 3-án lesz. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Elmondja, hogy  a jegyzői munkakör átadás-átvételére 2011. február 28-án 

kerül sor.  

 

Távozik a teremből Hegedűs Erika megbízott jegyző. 

 

Nagy László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a régi Pártház épületét szakember 

megvizsgálta, és megállapította, hogy igen rossz állapotban van. A helyreállítás költségét a 

költségvetésben szerepeltetni kell. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Pályázati lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Ismerteti a KEOP- 

2011.4.2.0/8. és a KEOP- 2011.4.2.0/A pályázatok részleteit. Véleménye szerint az önkormányzati 

tulajdonban lévő szolgálati lakások felújítását is támogatják a fenti pályázati kiírások. 

 

Nagy László polgármester: Jó gondolatnak tartja. A szolgálati lakások kapcsán elmondja, hogy a 

korábbi KEOP-os pályázat nem nyert, újra kell kezdeni. 2-3 héten belül lépni kell.  

 

Nagy László polgármester: Az idei március 15-ei ünnepség szervezésével Csicsek Zoltán 

alpolgármestert bízza meg. Javaslatot kér az ünnepség napjára, időpontjára. 



 

K.Nagy László képviselő: Javasolja  a 15-ét.  

 

K.Nagy László képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy a Hernád-híd korlátjából több darab kitört, ez 

balesetveszélyes. 

 

Nagy László polgármester: A közútkezelőhöz be kell jelenteni, Vass László kolléga levélben 

kérvényezze a javítást.  

 

 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Dr. Ispán Csilla 

 polgármester     jegyző 

 

 

 

 Dendel Barnabás      Bálint László 

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő  alpolgármester,  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

  

  

 

 


