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Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi  ülésén 2011. 06. 23-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő  

K. Nagy László képviselő 

Tóth László képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: Dendel Barnabás 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 6 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. Önkormányzati üdülők használati díjának meghatározása 

Előadó: Nagy László polgármester 

2. Balatonföldvári üdülő karbantartása, felújítása 

Eladó: Nagy László polgármester  

3. Önkormányzati dolgozók és bőcsi gyerekek jutalomüdültetése 

Előadó: Nagy László polgármester 

4. Árvízvédelemben dolgozó vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek jutalmazása 

Előadó: Nagy László polgármester 

5. Bejelentések, javaslatok 

6. Zárt ülés: személyi és államigazgatási ügyek tárgyalása 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy előzetesen vizsgálta az üdülők bevételét  ill. 

kiadásait. Az üdülők működtetése nem hoz hasznot az önkormányzatnak, ezért javasolja a 

használati díjak módosítását.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester a hajdószoboszlói üdülő díját magasnak tartja, ezért javasolja 

a módosítását.  

 

Bai Lászlóné képviselő egyetért az alpolgármester úrral és az alábbiak szerint tesz javaslatot 

a díjakra: 

2 ágyas szoba 2000 Ft/nap + idegenforgalmi adó 

3 ágyas szoba 3000 Ft/nap + idegenforgalmi adó 

14 év alatti gyerekek ne fizessenek üdülőhasználati díjat. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati üdülők használati díjának meghatározása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete: 

- a balatonföldvári üdülő használati díját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1 főre   11.500 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó 

2 főre    11.700 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó  

3 főre   11.900 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó 

4 főre   12.100 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó 

5 főre   12.300 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó 

6 főre   12.500 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó 

7 főre   12.700 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó (pótágy) 

8 főre   12.900 Ft / lakás /nap + idegenforgalmi adó (pótágy) 

 

Idegenforgalmi adó összege: 

- Főszezonban (jún.01-szept.01.) 400 Ft/nap/fő 

- Egyéb napokon 330 Ft/nap/fő 

              - 14 év alatti gyermekre nem kell üdülőhasználati díjat fizetni 

 

- a hajdúszoboszlói üdülő használati díját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Létszámtól függetlenül az üdülő használati díja bruttó: 

- 2 ágyas szoba esetén 2000 Ft /nap + 410 Ft /fő idegenforgalmi adó  

- 3 ágyas szoba esetén 3000 Ft/nap + 410 Ft /fő idegenforgalmi adó 

            - 14 év alatti gyermekre nem kell üdülőhasználati díjat fizetni 

Maximális létszám: 9 fő. 

             

- egyidejűleg a 197/2011. (IV.12.) számú határozatát a képviselő testület 

visszavonta 

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az 

üdülőhasználati díj bevételét az önkormányzat az üdülő karbantartására fordítsa. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2011.(VI.23.) KT. Határozata 
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Tárgy: Balatonföldvári üdülő karbantartása felújítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete az üdülő felújítására, karbantartására, 

eszközök beszerzésére 800.000. Ft-ot biztosít.  

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

Nagy László polgármester egyetért azzal az indítvánnyal, hogy szabadtéri gépkocsitároló, 

gépszín megépítésére kerüljön sor. A gépkocsik ill. a terület őrzését részmunkaidős, 

rehabilitációs dolgozókkal kívánja megoldani.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester az őrzés-védelmet szabadtéren elhelyezett kamerákkal 

javasolja fokozni.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Szabadtéri gépkocsi tároló (gépszín) megépítése, udvar rendezése 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete: 

- Bőcs, Arany János u. 2 szám alatti ingatlanon 9x6m-es szabadtéri gépkocsitárolót, 

gépszínt tervez megépíteni. Megépítésére bruttó 1.900.000,- Ft-ot biztosít.  

- A gépszín udvarának feltöltésére, térbetonozásásra (melynek alapterülete: kb. 

520m
2
) bruttó 2.100.000.- Ft-ot biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

  Bő-Víz Kht. ügyvezetője 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az új óvoda és a 

szolgálati lakások közötti kerítés az építkezés során megrongálódott – de egyébként is – újra 

kell építeni. A kerítést a jelenlegi nyomvonalát meg kell változtatni az óvoda javára, mert az 

áru beszállításához szélesebb bejáratra van szükség. 

 

Bai Lászlóné képviselő javasolja, hogy a kerítés zártszelvényű legyen és teljes hosszában 

megépített, mert a lakások ablakai alacsonyan vannak elhelyezve. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2011.(VI.23.) KT. Határozata 
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Tárgy: Új óvoda és a szolgálati lakások közötti zárt szelvényű kerítés kialakítása, 

megépítése 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete: 

- Bőcs Ifjúság u. 7-9. szám alatt levő telkek közötti kerítés (magasság: 2 m, hossza: 

40m, anyaga: zsaluelem, mindkét oldala vakolva és színezve) építésére 1.100.000.- 

Ft-ot biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

  Bő-Víz Kht. ügyvezetője 

 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy  az intézmények étkeztetését ellátó dolgozók 

részére 3 napos és ingyenes üdülést biztosítson az önkormányzat, - utaztatással. A bőcsi 

gyerekek részére pedig 1 turnus üdültetést javasol utaztatással, étkeztetéssel. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati dolgozók és bőcsi gyerekek jutalom üdültetése 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete:  

 

- iskolai intézmény étkeztetését ellátó dolgozók részére 3 napos ingyenes üdültetést 

biztosít Balatonföldváron. (Utaztatással) 

- bőcsi gyerekek részére 1 hetes (turnus) üdültetést biztosít Balatonföldváron, 

utaztatással, étkeztetéssel. 

 

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat az elmúlt évben a településen 

dolgozó vízügyi és katasztrófavédelmi szakembereket tárgyjutalomban részesítse. 

 

Tóth László képviselő nem ért egyet a javaslattal, mert a szakemberek a feladatukat végezték 

és ezért külön jutalom nem jár. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2011.(VI.23.) KT. Határozata 
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Tárgy: Árvízvédelemben dolgozó vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek 

jutalmazása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testület a 2010. évi árvíz védelemben kimagasló, 

lelkiismeretes munkát végző vízügyi és katasztrófavédelmi szakembereket (4 fő) tárgy 

jutalomban részesíti. 

  

E célra a képviselő testület bruttó 200.000 Ft-ot biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Társulási Tanács módosította a 

megállapodást és javasolja felvételét 3 településnek. Ismerteti azokat a pontokat, amelyek 

miatt módosult a megállapodás. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések csatlakozása a hulladékkezelési 

önkormányzati társuláshoz 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete:  

- megtárgyalta és elfogadta Bánréve, Boldva, Borsodszirák települések Sajó-Bódva 

völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozását 

- megtárgyalta és elfogadta a Társulási megállapodás módosítását a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvény 16-18 §-a alapján (szakfeladat váltás, Közigazgatási Hivatal megnevezés 

helyett Kormányhivatal, a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel fog dönteni, 

Költségvetési szerv megnevezés helyett Önállóan gazdálkodó jogi személy)  

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy miért szükséges a Többcélú Társulás 

támogatása pótelőirányzatként. Az új vezető kinevezése után valamint a volt vezető 

továbbfoglalkoztatása miatt emelkedett az illetménnyel kapcsolatos szakfeladat.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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273/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulás támogatás pótelőirányzatként 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete: 

 

- a 2011. évi költségvetés tartalékalapját megterheli 3.719.000.- Ft-tal 

- megállapítja, hogy a fenti összeget a Bőcsi Idősek Otthonával kapcsolatban 

támogatásként biztosítja a Miskolci Kistérség Többcélú Társulás részére 

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a női és férfi kézilabda csapat 2011. II. félévben a 

megyei I. osztályban indul annak ellenére, hogy magasabb osztályban is játszhatnának. 

Javasolja, hogy a kézilabda szakosztály támogatásának összege 2.700.000,- Ft legyen. 

 

Bai Lászlóné képviselő szerint is egyértelmű, hogy a betervezett éves kereten belül kell 

megoldani a kézilabda szakosztály működtetését. Megítélése szerint azt kellene elérni, hogy a 

játékengedély, a játékvezetői díjak, egyéb szövetségi kiadások csökkenjenek. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester megítélése szerint megállná a helyét a kézilabda szakosztály 

magasabb osztályban is, de a lehetőségek szűkösebbek. 

 

Tóth László képviselő nem ért egyet az alacsonyabb osztályba sorolással, mert az a sportág 

elsorvasztását jelenti Bőcsön. Amennyiben elfogadja a testület ezt a határozatot, a gyerekek 

elvándorolnak és máshol fognak sportolni. Megítélése szerint ez nem színvonal. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: A bőcsi férfi és női kézilabda szakosztály támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete:  

- megállapította, hogy a bőcsi férfi kézilabda csapat megnyerte a Megyei I. osztály 

bajnokságát, a női kézilabda csapat az NBI/B csoportban 7. helyezést ért el 

- támogatja a férfi és női kézilabda csapat Megyei I. osztályban történő 

szerepeltetését. A támogatás összege: 2.700.000.- Ft.  

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal  
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Nagy László polgármester ismerteti a  szociális földprogram lényeges elemeit, hozzátette, 

hogy a kistermelők és az őstermelők érdekében ma már nem kötelező a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása az élelmiszer beszerzés keretén belül. Tehát van lehetőség arra, hogy az 

élelmezésvezető közvetlenül is vásárolhat nyersanyagot a konyhára. 

 

Bai Lászlóné képviselő tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg is termel az önkormányzat 

burgonyát és hagymát saját célra. A konyha ezt az terméket felhasználja, ezért az önköltség 

alacsonyabb. Javasolja a szociális földprogramban való részvételt. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Szociális Földprogram lebonyolítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő testülete: 

- megismerte és vállalja a 263/2010.(XI.17) Kormány rendeletben megfogalmazott 

szabályokat 

- szándékát a beadott nyilatkozat visszaküldésével megerősíti, egyidejűleg kijelenti, 

hogy az Önkormányzat képes a fenti jogszabály szerinti Szociális Földprogram 

lebonyolítására 

- a Szociális Földprogramot 2012.01.01. napjától 50 fő bevonásával tervezi indítani 

- rendeletben szabályozza a foglalkoztatás szabályait 

 

Felelős: polgármester 

  czt. Főjegyző 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a futballpálya melletti szerszám és gépraktárt 

feltörték 2011. 06. 23-ára virradó éjszaka. A rendőrségi feljelentés megtörtént, mert elloptak 2 

db fűnyíró gépet. Javasolja, hogy 1 gépet pótoljon az önkormányzat, mert a futballpályát 4-5 

naponként nyírni kell. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2011.(VI.23.) KT. Határozata 

 

Tárgy: Fűnyíró gép vásárlás 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete: 

- tudomásul vette, hogy betörtek a raktárba és elloptak 2 db fűnyíró gépet, 

egyetértenek azzal, hogy 1 gépet pótolni kell a napi munka végzése miatt. 

- 1 db fűnyíró gép beszerzésére bruttó. 1 millió Ft-ot biztosít 

- úgy döntött, hogy a Bő-Víz Kft. szerezze be a gépet. 

Felelős: polgámester 
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              Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

Nagy László polgármester ezt követően az ülést bezárta és a képviselő-testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Török Barnabás  

 polgármester               címzetes főjegyző 

 

 

 

 Bai Lászlóné     Bálint László 

     képviselő,                                            alpolgármester, 

        jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


