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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 7 fő jelen  van. 

 

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

jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag K. Nagy László  képviselőt  és Csicsek Zoltán 

alpolgármestert jelöli ki. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása 1 fordulóban  

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 

 

Nagy László polgármester: A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának határidejéhez 

értek. Az erről szóló anyagot egységes szerkezetben megkapták a képviselők és a bizottsági tagok 

is. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kíván-e  a költségvetés-módosítással kapcsolatban 

véleményt mondani. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: Átnézte az anyagot, megtörtént a múlt évi előirányzatok 

kiigazítása, a kötelező  átvezetések. Elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 

 

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

rendeletet: 

 

Bőcs Község Képviselő-testületének 

1/2011. (…….) 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.11.) rendelet módosításáról 

 



Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. 

évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 

XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 

2/2010. (III. 11.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A R. 2. § (1) –(4) bekezdések rendelkezése az alábbiak szerint módosulnak: 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§    

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

 

a)   költségvetési bevétel főösszegét      2.236.338 eFt 

 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                2.236.338 eFt 

 

c)   költségvetés hiányát                                                                 816.012 eFt                                                          

 

           állapítja meg. 

 

(2) A képviselőtestület a 843.009 e Ft összegű költségvetési hiány fedezetét belső forrásból, 

a előző évi pénzmaradvány igénybe vételével finanszírozza. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok működési kiadási előirányzata 463 418 

eFt, melyből 

 

                  Személyi jellegű juttatás:              188.883 e Ft 

                  Munkaadót terhelő járulékok:         48.252 e Ft 

                  Dologi jellegű kiadások:                                146.824 e Ft 

                  Speciális célú támogatás 

                  (társadalom és szociálpolitikai kiadás):         79.459 e Ft.  

 

 

(4) Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

 

                          a) bevétele 3.117 e Ft  

                          b) kiadása  3.117 e Ft 

 

           Az a./ pont szerinti bevételből 

 

                     a./ a saját, működési célú bevétel összege: 2 e Ft 

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

                     c./ fejezettől átvett pénz: 566 e Ft 

 

        b./ pontja szerinti kiadásból  

 

a./ személyi jellegű kiadás: 1.857 e Ft 

b./ munkaadót terhelő járulék: 480e Ft 

c./ dologi jellegű kiadás: 780 e Ft. 

 



2. § A R. 5. § (1) bekezdésének rendelkezése az alábbi szerint módosul: 

 

 

(1)   A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 14.526 e Ft  

        összegű céltartalékot, valamint 271.085 e Ft általános tartalékot állapít meg. 

 

 

3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

2. napirendi pont: 2011. évi költségvetés 1 fordulóban történő tárgyalása 

 

Nagy László polgármester: A múlt évi koncepció alapjául szolgáló sarokszámok megvannak, ehhez  

szeretne kiegészítést tenni. A koncepció összeállítása során kérte az intézményvezetőket, hogy 

próbáljanak a kiadásokon a tavalyi évhez képest csökkenteni. 13 millió forint a kötelező 

feladatokhoz nyújtott normatíva csökkenése. 

A következő héten az intézményvezetőkkel a tervezett tételeken végig fognak menni, és a normatíva 

csökkenés mellett igyekeznek majd a kiadásokat is csökkenteni. Úgy érzi, van miből csökkenteni, 

az elmúlt években volt olyan szint, amiből lehet takarékosabb költségvetést készíteni. A Faluház 

esetében sikerült egy nagyobb tételt, az IKSZT eszközbeszerzés pályázat díját kivenni a kiadások 

közül, hiszen az a beruházásoknál szerepel; továbbá egyéb tervezett tételek átgondolása is 

eredményez majd csökkenést. Az összes intézményvezetővel történő egyeztetés után a következő 

költségvetésbe már tisztázott számok fognak kerülni.  

A képviselő-testületnek meg kell beszélni a kamatmentes kölcsönök kérdését. Most jutott a 

tudomására, hogy csak az 50.000,- Ft-os szociális támogatások esetében 5,5 millió Ft a kintlévőség, 

sok esetben az ügyfelek abban a tudatban kérik a kölcsönt, hogy ha nem fizetik vissza, akkor sem 

lesz következménye. Ezek miatt támogatja a kamatmentes kölcsönök 2011-évben való 

felfüggesztését vagy megszüntetését. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A szociális rendelet módosítása szükséges, ezt a támogatást nem kötelező 

nyújtani, ez adható kategória. 

 

Nagy László polgármester: A környéken nincs olyan önkormányzat, aki kamatmentes kölcsönt 

nyújt.  

A másik támogatási forma az átmeneti segély, aminek az elbírálása a gyakorlatban eddig úgy 

történt, hogy a mindig ugyanabból a körből beadott kérelmeket 2-3 havonta a Bizottság elbírálta, 

majd a kérelmek kb. 4/5 részét elutasította, mivel nem felelet meg a kritériumoknak. Az elutasított 

ügyfelek folyton elégedetlenkedtek. Az átmeneti segélynél is javasolja a támogatások 

megszüntetését, a karácsonyi nyugdíjasoknak nyújtott átmeneti segély és gyerekeknek adott 

mikuláscsomag kivételével. Az eseti segélyek eddigi gyakorlat szerinti adása nem érte el a célját, 

ezért javasolja, hogy polgármesteri hatáskörben életveszély elhárítás esetén legyen csak átmeneti 

segély adható. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ezt a kérdéskört újra kell szabályozni a szociális rendeletben. 

 

Nagy László polgármester: Kéri a képviselő-testület véleményét a kamatmentes kölcsönök 

megszüntetéséről, ill. az átmeneti segély nyújtásának módosításáról. Amennyiben egyetértenek, a 

következő ülésre ennek megfelelően készítik elő a rendeletmódosítást, illetve a költségvetést.  

 

Bai Lászlóné képviselő: 30 millió Ft van betervezve ezekre a támogatásokra. Nagyon sok esetben 

nem arra kérik a pénzt, amire megjelölik.  Egyetért a fenti javaslattal, fel kell függeszteni a 

kamatmentes támogatásokat, az emberek úgy el vannak adósodva, hogy nem tudja az önkormányzat 



behajtani az eddig felvett összegeket sem. 

 

Dendel Barnabás: Ő korlátozná a támogatottak körét, csak az önkormányzati intézmények 

dolgozóinak adna kölcsönt. 

 

Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs: A rövid lejáratú kölcsönöknél az 5,5 millió Ft a 

kintlévőségnek az a része, ami hátralék, a teljes kintlévőség 9.807.000,- Ft; a lakáscélú 

támogatásnál a záró állomány 28.076.000,- Ft, amibe a munkáltatói kölcsön nincs benne. A 

munkáltatói kölcsön megszűnt, de itt is van záró állomány a korábban nyújtott támogatás miatt, 

melynek összege 8.971.000,- Ft, a dolgozók rendesen fizetik vissza a kölcsönt.  

 

Nagy László polgármester: A hátralékos ügyeket át kell adni a végrehajtónak, de sajnos ezek egy 

részében nem lát esélyt a visszatérülésre. A további támogatások nyújtásának nem látja értelmét a 

jelenlegi pénzügyi helyzetet is figyelembe véve. Ezeket a támogatásokat kamatmentesen adták, ez 

ritka lehetőség, mégis sokan visszaéltek vele.  

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök: Sokan rendesen visszafizetik és tényleg kenyérre költik a támogatást. 

Most amiatt az 1-2 ember miatt, aki visszaélt, büntetik a többit? 

 

Nagy László polgármester: Nem lehet kiválogatni az embereket. 

 

Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs: A támogatottak többségével engedményezési szerződést 

kötnek, ezektől az emberektől levonják a bérből, segélyből vagy egyéb ellátásból a részleteket. Meg 

kell mondania, hogy ezek a levonások nem mennek simán, mert a hivatali dolgozó, ha  végrehajtja a 

levonást,  „minden, csak normális ember nem”.  

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök: Egyetért, de az a javaslata, hogy akik tényleg nem fizetnek, azoknak 

ne adjanak. 

 

Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs: A rövidlejáratú kölcsönök 9 millió Ft kintlévőségéből több 

mint a fele hátralék és évek óta nem fizetnek. 

 

Nagy László polgármester: Lehet, hogy valaki rendesen fizet, de  a többség nem.   

   

Bai Lászlóné képviselő: Az egyszeri segélynél a törvény leírja, hogy kinek adható: aki 

életveszélyben van, azonnal kórházba kell vinni, vagy gyógyszerre van szükség, ill. ha valaki 

éhezik. Tehát a bizottsági hatáskörből kerüljön polgármesteri hatáskörbe és az ilyen esetekben 

döntsön a polgármester.  

 

Nagy László polgármester: A helyzet megítéléséhez kéri majd a Családsegítő Központ 

közreműködését is, hiszen a Családsegítő Központ munkatársai ismerik a családokat a legjobban. 

 

K.  Nagy László képviselő: A Kisebbségi Önkormányzat képviselőjét is be kellene vonni. 

 

Bálint László alpolgármester: A részleteket szabályozni kell. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Nem sokan fognak kapni segélyt, mert Bőcsön senki nem éhezik, olyan 

előfordul, hogy kórházba kell vinni valakit, vagy gyógyszerre van szükség, de ezeket is meg lehet 

oldani. Szükség van a szigorításra, így majd csak azok kapják meg a támogatást, akik tényleg 

rászorultak. 

 

Nagy László polgármester: A gondos szülő gyereke nem fog meghalni, ha beteg és sürgősen 



gyógyszer kell, mert a szülő addig megy, amíg megoldja a problémát.  

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök : Van egy pár ember, aki visszaél, de a többi nem. 

 

Nagy László polgármester: Sajnos fordított a helyzet: van egy pár ember, aki jó, a többséggel 

viszont gond van. Nem arról van szó, hogy pár rossz ember miatt a többség szenved.  

 

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

határozatot: 

 

51/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 2011. évi költésvetés első fordulója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első 

változatát megtárgyalta, s a második fordulóra az alábbiakat rendeli el: 

- kamatmentes kölcsön megszűntetése, előirányzat nem tervezhető 

- átmeneti segély korábbi formájának megszűntetése, új rendszerének kidolgozása, 

polgármesteri hatáskörbe kerülés, melyekről döntés a Családsegítő Központ és a Kisebbségi 

Önkormányzat elnöknek közreműködésével, szociális rendelet, szmsz módosítása; 

- intézményeknél a kiadások további csökkentése, költségtakarékosság. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban elmondja: Vannak olyan beruházások, 

felújítások, amikről a múlt évben döntöttek, elindultak, de a számlázás ez év januárban történt meg 

vagy még meg sem történt. Ezek egy részét nem találta a költségvetésben, melyeket felsorol: 

 Hősök tere melletti kerítés, Kozma porta melletti kerítés, Bodnár István porta melletti kerítés 

3.750.000,- Ft értékben 

 Sportcsarnok irányfény 500.000,- Ft értékben 

 Iskola villámvédelem 225.000,- Ft értékben 

 Iskola megújuló energiához csőalagút 935.000,- Ft értékben 

 Iskola hátsó kijárat, csapadékelvezetés, korlátépítés 500.000,- Ft + ÁFA 

 Iskola napközis konyha 2 új bejárati ajtó, 2 db 500 l-es villanybojler gázüzeműre cserélése 

 Barkácsműhely, szennyvíztelep, József A. u. melletti terület megvásárlása a Sörgyártól 

 Pást úton a Kucsma-féle ház megvásárlása 1 millió Ft értékben 

 Farkas -féle porta feltöltése, gépkocsitároláshoz szín építése 

 Rákóczi úti árok-helyreállítás 

 Sportpálya gyepszőnyegezés 

 

Nagy László polgármester: Az iskola napközis konyha bejárati ajtó cseréjét és a 2 

villanybojlercserét ne tegyék bele, mert meg kellene várni a   KEOP-os pályázatot. 

A József A. út melletti rész megvásárlását a vízügyesek javasolták elhalasztani, mert elkezdték 

kotorni a medret a Hernád egyes részein. A Farkas-féle porta feltöltését, a gépkocsitároló 

elkészítésével várják meg a második félévet.   

Kérdezi a képviselőket, a költségvetéssel kapcsolatban van-e hozzászólás. 

 

Tóth László képviselő: A költségvetést egy közgazdásszal megnézette. Ha a tervezett beruházások 

megvalósulnak (a tervezett költséget valószínűleg valamivel meghaladva), akkor elérik azt a szintet, 

hogy majdnem nullás lesz az önkormányzatnak a pénztára. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Ebben az évben a nagy pályázati beruházások miatt valóban majdnem 

kimegy nullára a pénz, de ez az előrefinanszírozás miatt van, ezeket a megelőlegezett pénzeket 

jövőre a támogatásból visszakapják. 



 

Tóth László képviselő: Itt az arányokról van szó, vagyis milyen mértékű a támogatás az 

összköltséghez képest. Az óvoda esetében a támogatás 100 millió Ft, a teljes költség ehhez képest 

400 millió. Itt tények, számok vannak, vannak bevételek, kiadások. Így a kötelező feladatok fogják 

megsínyleni.  

 

Bai Lászlóné képviselő: Nem, mert a tervezett bevétel egésze nincs a működési költségekre 

felhasználva, tehát a terv szerint nem mentek túl rajta. A tartalék tényleg úgy néz ki, hogy ez évben 

kifut, de a beruházások elszámolását követően jövőre visszaigényelhetőek lesznek a pénzek. Az 

óvoda beruházást úgy fogadták el, hogy kapnak 100 milliós támogatást és 400 millió körüli lesz a 

teljes költség.  

 

Tóth László képviselő: Ha ilyen szinten folytatják a beruházásokat, a kötelező feladatok elvégzésére 

majd hitelt kell felvenni. Érezhető a baj, ennek ellenére költenek. Ha a sörgyár bezár, nincs bevétel, 

nem fogják ugyanolyan, sőt semmilyen szinten fenntartani az új óvodát. A bevétel kevesebb lesz, a 

kiadásokra mindent elköltenek.  Kérdezi, ez nem felelőtlenség? 

 

Nagy László polgármester: Akkor most melyik beruházást hagyják el? Az óvodát építsék vagy 

nem? 

 

Tóth László képviselő: Az óvoda beruházást nem fogja megszavazni, mert a működésre hitelt kell 

majd felvenni.  A régi óvodákat kellene felújítani. 

 

Nagy László polgármester: A beruházások közül a legnagyobb tétel az óvoda, a többi (pl. a 

Faluház,...) majdnem 100 %-os támogatottságú. A belső-bőcsi óvoda árvizes helyen van, rossz 

állapotban van,  folyamatosan figyelik az állapotváltozást, és csak remélik, hogy a statikus nem 

nyilvánítja életveszélyesnek. Az óvodafelújítás nem megoldás, viszont a gyerekeknek biztosítani 

kell a helyet.  Mennyivel jobb, ha tartalékolják a pénzt? Az óvodaterv elkészült, a közbeszerzési 

eljárás elkezdődött, bíznak abban, hogy az ajánlatot tevő építőipari cégek ebben a gazdasági 

helyzetben engedményt fognak adni.  

 

Tóth László képviselő: Ha olyan falu lenne Bőcs, ahol az anyagi lehetőségek nem adottak egy  

nagyberuházásra, akkor is meg kellene találni a megoldást.  A tartalék a falu jövőjét befolyásoló 

tényező, nem mindegy, hogy elköltik vagy nem. A bevételeket tervezik, de azt tudni lehet, hogy az 

kevesebb lesz.  

 

Bai Lászlóné képviselő: A rossz anyagi helyzetben lévő falvak is pályáznak mindenre, az önerőt 

hitelből oldják meg, mert még úgy is megéri nekik, hogy fejlődjön a falu.  Bőcsnek nem kell hitel, 

nem fizet kamatot, és ha most megvalósul egy központi óvoda, sokáig nincs gondja vele a falunak.  

 

Dendel Barnabás képviselő: Ő azért nem szavazza meg az óvodaépítést, mert ő nem látta a 

tervrajzokat, kiviteli terveket. A korábbi testületi ülésen még 300 millió Ft-ról volt szó, most a 

költségvetésben már 400 millió szerepel. Ő takarékosabban szeretné megoldani. Nem tudja, hogy 

alakul a kihasználtság majd, mennyi gyerek lesz, készült-e előzetes felmérés.  

 

Nagy László polgármester: A jelenlegi létszám olyan magas, hogy az óvodavezető a 10 %-os 

létszámemeléshez kért hozzájárulást.   Ha újabb gyerekek jelentkeznének, nem tudnák fogadni.  

 

Tóth László képviselő: Az árvíz után pályázat segítségével fel lehetett volna a régi óvodát újítani. 

Ezen felesleges vitatkozni, nem egyformán gondolkodnak,  ő azt szeretné, hogy legyen több 

tartalék.  

 



Nagy László polgármester: A felújítás kérdésében azon az állásponton van, hogy a külső-bőcsi 

óvodában területhiány miatt bővíteni nem lehet, a felújítás – amellett, hogy a gyerekeknek 

folyamatosan biztosítani kell a helyet – nem megoldás. Az pedig nem kifogás, hogy valaki nem látta 

a terveket.   

Kéri a képviselő-testület állásfoglalását a 2011-es költségvetés-tervezettel kapcsolatban. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Ő is azt mondta már a legelején is, hogy el kell gondolkodni azon, 

hogy jó-e ez az óvodaépítés, mert jó az a 100 millió forint, de hozzá kell tenni 300-at, de szükség 

van rá. Gazdaságilag biztos, hogy oda kell rá figyelni. Most abban lehet bízni, hogy nem nagyon 

van munka, és sok cég fog jelentkezni, várhatóan 400 millió forint alatt lesz az összköltség.  

 

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

következő határozatot: 

 

52/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: 2011. évi beruházások, felújítások kiegészítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első 

változatát megtárgyalta, s a második fordulóra az alábbiak rendeletbe történő beépítését rendeli el: 

 

 Hősök tere melletti kerítés, Kozma porta melletti kerítés, Bodnár István porta melletti kerítés 

3.750.000,- Ft értékben 

 Sportcsarnok irányfény 500.000,- Ft értékben 

 Iskola villámvédelem 225.000,- Ft értékben 

 Iskola megújuló energiához csőalagút 935.000,- Ft értékben 

 Iskola hátsó kijárat, csapadékelvezetés, korlátépítés 500.000,- Ft + ÁFA 

 Barkácsműhely, szennyvíztelep, József A. u. melletti terület megvásárlása a Sörgyártól 

 Pást úton a Kucsma-féle ház megvásárlása 1 millió Ft értékben 

 Farkas -féle porta feltöltése, gépkocsitároláshoz szín építése 

 Rákóczi úti árok-helyreállítás 

 Sportpálya gyepszőnyegezés 

 

 

Távozik a teremből Mertus Barnabásné bizottsági tag, Stefánné Nagy Magdolna bizottsági tag és 

Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs. 

 

3. napirendi pont: egyéb előterjesztések és javaslatok 

 

Nagy László polgármester: A korábbi testületi ülésen elfogadták az új óvodai nyersanyagnormát. 

Ennek megfelelően szükséges rendeletet módosítani a térítési díj új összegéről (220 Ft / fő / nap), 

melyet március 1-től kell a szülőknek megfizetni.  

 

Dr. Ipán Csilla jegyző: Ez 100 %-os díj, de vannak kedvezmények is az arra jogosultaknak..  

 

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

rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2011. (…..) számú rendelete a 

gyermekek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/1988. (IX.11.) számú 

rendeletének módosításáról 

 



 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva  a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 

szóló 13/1998. (IX. 11.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeleti 

el: 

 

1. § A R. 9. § (1) bekezdésének rendelkezései a az alábbiak szerint módosulnak: 

 

 

„9. §. (1)Az intézményi térítési díj napi összege 

 

              a) óvodai ellátottak esetében 220,- Ft/adag, ezen belül: 

     

                    - tízórai             50,- Ft, 

                    - ebéd              130,- Ft 

                    - uzsonna          40,- Ft” 

 

 

 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy  a Baromfiudvar Kft, akikkel május 

végéig közbeszerzési szerződésük van, 20 %-os emelést készül végrehajtani. A közbeszerzési 

szakértő szerint nincs lehetősége jogszabály szerint az önkormányzatnak ilyen mértékű áremelést 

elfogni. Valószínűleg ennek szerződésbontás lesz a következménye. Jogszabály szerint ahogy a 

közbeszerzés kiírásra került, aszerint lehet emelni, vagyis a  fogyasztói árindex  1 %-os emelkedése 

esetén 0,5 %-ot  emelhet, ebbe a 20 %-os emelés nem fér bele. Egyszer már ez a cég próbált emelni 

korábban, de akkor az önkormányzat nem fogadta el, így megmaradt beszállítónak.  

 

Nagy László polgármester: A balatonföldvári üdülőbe kért helyet a sikert elérő bőcsi gyerekeknek, 

néptáncosoknak, 1 osztálynak osztálykiránduláshoz (nem főszezonban), valamint az alapítványi 

bálon felajánlott 1 hét nyaralás és a falunapon a főzőverseny győztes csapatának 1 hét nyaralás 

biztosítását kéri a testülettől. 

 

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

határozatot: 

 

53/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Balatonföldvári üdülő igények 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester előterjesztésének megfelelően 

biztosítja a térítésmentes üdülő-használatot a bőcsi néptáncos gyermekeknek, 1 osztálynak 

osztálykiránduláshoz (nem főszezonban), valamint az alapítványi bálon felajánlott 1 hét nyaralást és 

a falunapon a főzőverseny győztes csapatának 1 hét nyaralást. 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: A 2011-2015. évi belső ellenőrzési stratégiai tervét elkészítette a kistérségi 

társulás. Kéri a testület jóváhagyását.  

 

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



határozatot: 

 

54/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2011-2015. évi belső ellenőrzési stratégiai terve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2011-2015. 

évi belső ellenőrzési stratégiai tervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. (Az előterjesztés a 

jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Nagy László polgármester: A Körömi Haltelep opciós szerződés-tervezetét, illetve a haszonbérleti 

szerződés-tervezetet az ügyvéd által módosított változatban a képviselők megkapták. (a szerződés-

tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 

 

A módosítás során igyekeztek hangsúlyt fektetni arra, hogy amennyiben az opciós jog megszűnik, 

akkor a bérleti szerződés is.  

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Az ügyvéd nyilatkozatot csatolt a szerződés-tervezetekhez, melyben 

kinyilvánítja, hogy az önkormányzat érdekeinek védelme a megszűnéssel és kárrendezéssel 

kapcsolatos pontokban megfelelően biztosított.  

 

Bai Lászlóné képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy a 3. oldalon a 6. pontban a bruttó összeget 

nem javították ki, helyesen: 187. 500. 000,- Ft. 

 

Nagy László polgármester: Kérdezi a jegyzőt, ebben a formában a szerződés aláírható? 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Igen.  

 

Nagy László polgármester: Kéri a testület felhatalmazását  a szerződés aláírására.  

 

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

határozatot: 

 

55/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Körömi haltelep opciós szerződés és haszonbérleti szerződés jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az előterjesztésben szereplő, az 

önkormányzat tulajdonában álló Körömi haltelepre vonatkozó opciós szerződés és haszonbérleti 

szerződés tartalmát, felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.(a szerződéstervezetek a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik) 

 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző: Ismerteti néhai Péter István egyik örökösének, Hormell Évának örökség-

felajánlás tárgyában írt levelét. (A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

Nagy László polgármester: Nem nagy területről van szó,  ami az újkertben található. Az a javaslata, 

hogy ne fogadják el a felajánlást. Ha az önkormányzat tulajdonostárs lenne, az esetleges tulajdonnal 

járó büntetést is viselnie kellene. Azért a minimális területért nem éri meg.  

 

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

határozatot: 



 

56/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: örökség felajánlásának visszautasítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Hormell Éva által felajánlott örökséget nem 

fogadja el, azt visszautasítja. 

 

Nagy László polgármester: A labdarúgócsapatot működtető Bőcs Sport Kft. 97 %-os  

önkormányzati tulajdonának illetve a Bőcs KSC sportegyesület 3 %-os tulajdonának értékesítéséről 

szóló, ügyvéd által elkészített szerződés-tervezeteit ismerteti. (a szerződés-tervezetek a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Az eladásra február 18-án 10 órakor kerülhet sor. Előtte 

szükséges taggyűlést tartani, illetve kell még a BKSC közgyűlési jegyzőkönyve, mely szerint 

lemond az elővásárlási jogáról.  

 

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

határozatot: 

 

57/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az előterjesztésben szereplő 97 %os 

tulajdonában álló Bőcs Sport Kft. üzletrészének eladásáról szóló szerződés tartalmát, felhatalmazza 

a polgármestert a szerződés aláírására. (a szerződéstervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik) 

 

 

Nagy László polgármester: A fénymásoló gépek szervizelésére érkezett ajánlatokat ismerteti. A 4 

ajánlatból 3 értékelhető, ezek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Computer pont Számítástechnikai 

Szaküzlet adta. Ez a cég  min. 20 db számítógép esetén ajánlatot adott a számítógépek 

karbantartására is. A földszinti fénymásoló helyett ajánlottak egy KONICA MINOLTA típusú új 

gépet 185.000,- Ft + ÁFA áron. Voltak állapotfelmérésen az iskolában is, oda is venni kell egy 

másik fénymásoló gépet. 

 

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

határozatot: 

 

58/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Fénymásoló gépek és rendszergazdai karbantartás 

  

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az előterjesztés szerinti fénymásoló 

gépek szervizelésére vonatkozó karbantartási szerződést, felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal földszinti fénymásolója 

helyett egy KONICA MINOLTA  típusú új gépet vásároljanak 185.000,- Ft + ÁFA áron.  

 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság elkészítette az ügyrendjét, az 

üléstervét és az ellenőrzési ütemtervét, melyet ismertet. (a tervek a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.) 

Kéri a képviselő-testület jóváhagyó határozatát: 

 

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

határozatot: 



 

59/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság Ügyrendje és 2011. évi munkaterve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjét és 2011. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

K. Nagy László Sport és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság munkatervét, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását. 

 

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

határozatot: 

 

60/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Egészségügyi Sport és Szociális Bizottság Ügyrendje és 2011. évi munkaterve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Egészségügyi Sport és Szociális Bizottság 

Ügyrendjét és 2011. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Dendel Barnabás Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság munkatervét, 

mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elmondja, hogy a bizottságok üléseiket egy időre tervezték, 

mivel a témák közösek.  Kéri a képviselő-testület jóváhagyását. 

 

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

határozatot: 

 

61/2011.(II.15.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság Ügyrendje és 2011. évi munkaterve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság Ügyrendjét 

és 2011. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

Dr. Ispán Csilla jegyző:  Van 11 árvízkárosult  kérelmező, akik a kötelezéseket szociális helyzetükre 

hivatkozva nem hajtják végre, ezekben az esetekben  várnak a bizottságtól javaslatokat a 

megoldásra, esetleg anyagi segítségnyújtást.  

 

Dendel Barnabás képviselő: A statikus által hozott döntés jelentős költségeket helyez kilátásba.  

 

Nagy László polgármester: Egyenként kell megvizsgálni az eseteket, figyelembe véve az eddig 

kapott támogatásokat is. 

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kisebbségi Önkormányzat 

az idén nem tart romanapot, helyette a jól tanuló gyerekeket viszik el kirándulni. 

 

K. Nagy László képviselő: Többen kérdezték tőle, hogy lehetne-e Belső-Bőcsön pénzfelvevő 

automatát telepíteni.  



 

Nagy László polgármester: Az önkormányzatnak az OTP-vel van szerződése, 2-3 éve már kérdezték 

ezt, de az OTP elzárkózott. Más bankok sem valószínű, hogy vállalnák a költségeket, nem érné meg 

nekik, mert nem lenne elég nagy a forgalom. Külső-Bőcsön elég közel van az automata, akár még 

árvíz esetén is körbe lehet menni igénybe venni. 

 

 

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 

 

 

 

 K. Nagy László    Csicsek Zoltán 

 képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő  alpolgármester,  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


