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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi  ülésén 2011. 06. 

3-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 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás címzetes főjegyző 

 

Meghívottak:        Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

 

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. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőinek személyére. Javaslata alapján a 

képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag Bai Lászlóné   

képviselőt  és Bálint László alpolgármestert jelöli ki. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.    Árvízi pályázaton való részvétel 

2.   Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testülete arról, hogy az ÉMOP-

2010-3.1.2/E pályázat alapján vesz részt az önkormányzat az árvíz súlytotta területek 
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rekonstrukciójában. A pályázat összköltsége 80 millió forint, az önrész 5%. Javasolja 

a határozat elfogadását. 

 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2011.(VI.03.) KT. határozata  

 

Tárgy: az ÉMOP-2010-3.1.2/E-Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken 

tárgyú pályázaton való részvétel  
 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Támogatja az ÉMOP-2010-3.1.2/E  a pályázaton való részvételt 

- a pályázat összköltsége: 80.000.000,- Ft 

- a pályázati támogatáshoz biztosítja az 5 % önrészt, melynek összege: 

4.000.000,- Ft 

- felhatalmazza a polgármester a pályázattal kapcsolatos okiratok, szerződések 

aláírására 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester bemutatja a Mérnök Unió Kft. tervezési munkálatokra 

adott árajánlatát. Megítélése szerint az ajánlat reális, elfogadható. Javasolja a 

határozat meghozatalát. 

 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2011.(VI.03.) KT. határozata 

 

Tárgy: ÉMOP-2010-3.1.2/E-Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken 

tárgyú pályázaton való részvétel 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 
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- megismerte a Mérnök Unió Kft. tervezési munkálatokra adott árajánlatát 

- elfogadja az engedélyezési terv leadási határidejét, amely a megrendeléstől 

számított 21. nap 

- az ajánlatban szereplő összegeket az alábbiak szerint fogadja el: 

      • engedélyezési tervek elkészítése:    bruttó 2.000.000,- 

Ft 

      • kiviteli tervek elkészítése:     bruttó 2.125.000,- 

Ft 

            összesen:         bruttó 4.125.000,- Ft 

- felhatalmazza a polgármestert az engedélyezési és kiviteli tervekkel 

kapcsolatos megrendelések, megállapodások aláírására 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester arra hívja fel a képviselő-testület figyelmét, hogy az  épülő 

bölcsőde-óvoda fűtését (hőtechnikáját) szilárd tüzelésű (szalmabála) kazánnal 

kívánja megoldani. A kazán megrendelése sürgető, mert ősszel üzemelnie kellene. 

Kéri az önkormányzat hozzájárulását, hogy a megrendelés minél hamarabb 

megtörténhessen. Kihangsúlyozza, hogy ha a pályázaton megnyeri az önkormányzat 

a kazán beszerzési árát, akkor az önkormányzatnak ezt nem kell kifizetni. Ellenkező 

esetben a költség az önkormányzaté. 

 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2011.(VI.03.) KT. határozata  

 

Tárgy: KEOP -2011-4.9.0 „Bőcsi Általános Iskola épületenergetikai és megújuló 

alapú fűtési rendszer korszerűsítése II.” pályázat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megismerte a tárgyban megjelölt pályázatot és az abban megjelölt határidőket 
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- tudomásul vette, hogy a pályázatot a pályázatkiíró befogadta 

- támogatja a szilárd tüzelésű (szalmabála) kazán megrendelését abban az 

esetben is amennyiben a pályázat nem nyer. Ez esetben az önkormányzat 

finanszírozza a kazán beszerzési árát, melynek összege kb. 25 millió Ft. 

- Felhatalmazza polgármestert a kazán megrendelésével kapcsolatos ügy 

bonyolításával, megrendelésének szignálásával 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester  érdeklődik a Külső-bőcsi árvízvédelmi 

intézkedésekről. 

 

Nagy László polgármester: 

- bejelenti, hogy a következő héten Zalaegerszegen vesz részt egy 

megbeszélésen, egyidejűleg útba ejti a Balatonföldváron levő önkormányzati 

üdülőt. Az üdülő gondnokával egyezteti a problémákat. 

- A Külső-bőcsi árvízvédelmi problémák megoldása folyamatban van, mert a 

Belső-bőcsi munkálatokkal volt elfoglalva. Emlékeztet arra, hogy alakult egy 

Árvízvédelmi Bizottság, aminek javaslatára Belső-Bőcsön a „nyúlgát” 

megerősítésre került, a gát mellett utak készültek és a gát egyes szakaszain 

szintemelkedés történt, továbbá pályázatot akar benyújtani az önkormányzat a 

Külső-bőcsi gátszakasz megerősítésére (szakmai egyeztetést követően). 

 

Török Barnabás címzetes főjegyző: 

- tájékoztatást ad arról, hogy a képviselő lehet FB. tag 

- bejelenti, hogy a Kormányhivatal felhívására a 7/2011.(IV.12.) számú 

rendeletet és a 8/2011.(IV.28.) számú  rendeletet hatályon kívül kell helyezni, 

valamint a 2011. évi pénzügyi terv 24. §-át is 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy Bő-Víz Kft. vásároljon 1 db „zárt dobozos” 

utánfutót. A két árajánlat közül javasolja elfogadni a Suller T Kft. árajánlatát, melynek 

összege nettó 320 000 Ft. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2011.(VI.03.) KT. határozata  

 

Tárgy: Utánfutó vásárlás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- támogatja 1 db „zárt dobozos” utánfutó vásárlását 

- elfogadta a Suller T Kft. (Tokaj, Tarcali u. 87.) árajánlatát és az abban 

feltüntetett feltételeket 

- az utánfutó beszerzési ára nettó 320 000 Ft + járulékos költségek: 35 000 Ft 

- felhatalmazza a polgármestert az utánfutó beszerzésével kapcsolatos 

szerződések aláírására 

- az árajánlat a határozat mellékletét képezi 

Felelős:  polgármester 

              Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy környezetvédelmi alapot kell létrehozni, 

mert a KEOP 6.1.0. A pályázat kiírója ezt írta elő. Javasolja, hogy az alap összege 

500.000 Ft legyen, amit a költségvetésben tartalék terhére kell szakfeladatként 

kezelni. 

 

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

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2011.(VI.03.) KT. határozata  

 

Tárgy: Környezetvédelmi alap létrehozása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 500.000 Ft környezetvédelmi alapot hoz 

létre.  

Az összeget a 2011. évi pénzügyi tervbe be kell építeni. 
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Felelős: polgármester 

              Címz.főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Török Barnabás 

 polgármester                címzetes főjegyző 

 

 

 

 Bai Lászlóné      Bálint László 

     képviselő,                                            alpolgármester, 

        jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


