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Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi  nyílt ülésén 2011. 05. 10-

én. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő  

Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

Tóth László képviselő 

   

Török Barnabás címzetes főjegyző 

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

  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 K. Nagy László   képviselőt  és Csicsek Zoltán 

alpolgármestert jelöli ki.   

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Bő-Víz Kft. által benyújtandó szennyvíz támogatási pályázat 

2. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Bai Lászlóné képviselő: Arról tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a 

Bő-Víz Kft. a szennyvíz szolgáltatási  díjra támogatási pályázatot nyújt be. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy az általa ismertetett számadatok figyelembevételével az 

önkormányzat támogassa a pályázat benyújtását. 

 

Nagy László polgármester javasolja azt, hogy az előterjesztéssel értsen egyet a képviselő-

testület és határozatban támogassa a pályázat benyújtását. 

 

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

következő határozatot: 

 

213/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Lakossági csatornaszolgáltatás támogatására igény bejelentése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a BŐ-VÍZ  Bőcsi Viziközmű Szolgáltató 

Nonprofit Kft. által biztosított csatornaszolgáltatás lakossági támogatására vonatkozó 

támogatási igény bejelentését tudomásul veszi.  
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Egyidejűleg a képviselő-testület egyetért a Bő-Víz Kft. intézkedésével, miszerint a szennyvíz 

szolgáltatási díjra támogatási pályázatot nyújt be. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, 

illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen 

meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására fordítja. 

Felhatalmazza  a polgármestert az eljárással kapcsolatos okiratok, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester  

             BŐ-VÍZ Nonprofit Kft. vezetője 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Élhetőbb Bőcsért 

Egyszemélyes Nonprofit Kft. FB. tagja, K. Nagy László lemondott tisztségéről és helyette 

javasolja megválasztani Zarka Enikő bőcsi lakost. Egyébként visszahivatkozik az elmúlt 

testületi ülésre, amikor is ez az ügy már szóba került. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

214/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Élhetőbb Bőcsért Egyszemélyes Nonprofit Kft. FB. tag választása 

 

Bőcs Község   Önkormányzat képviselő-testülete, mint az Élhetőbb Bőcsért Egyszemélyes 

Nonprofit Kft. tulajdonosa tudomásul veszi K. Nagy László lemondását a felügyelő bizottsági 

tagságáról. 

Egyidejűleg helyére megválasztja Zarka Enikő, Bőcs, Hősök u. 25. szám alatti lakost 2011. 

május 11-től 5 évi időtartamra, azaz 2016. 05. 11-ig. 

A képviselő-testület hozzájárul a társasági szerződésben és cégnyilvántartásban történő 

átvezetéshez. 

Felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos okiratok, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

módosította a Társulási Megállapodást. Ismerteti kivonatosan a 11. számú módosítást. A 

szóban forgó módosítás teljes szövegét közreadta. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

határozattal fogadja el a módosítást. 

 

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

következő határozatot: 

 

215/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása, - Társulási  Megállapodásának 11. számú 

módosításának megtárgyalása, elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulása, - Társulási Megállapodását, módosítását. 

A képviselő-testület a 11. számú módosítással egyetért, azt elfogadta és jóváhagyta változtatás 

nélkül. 
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A határozat mellékletét képezi a 29/2011. (IV.29.) számú Társulási Tanácsi határozat. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László  polgármester ismerteti az úszásoktatás valamint a korcsolyaoktatás 

támogatására vonatkozó kistérségi intézkedést. Kihangsúlyozza, hogy a Kistérségi Többcélú 

Társulás költségvetésében meglévő pénzeszközt e célra kívánja felhasználni. Felhívja a 

figyelmet arra, hogy az igényelhető támogatás utazási költségre használható fel, melynek 

összege maximum 200.000,- Ft. A határidő sürget, ezért a határozatot sürgősséggel kell az 

intézményvezetőnek megküldeni úgy, hogy csoportonként 13 gyereket utaztassanak.  

 

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

következő határozatot: 

 

216/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Úszásoktatás/korcsolyaoktatás 2011. évi kistérségi támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megismerte a Társulási Tanács intézkedését, miszerint a kistérségben az úszásoktatást 

valamint a korcsolyaoktatást támogatja utazási költséggel 

- tudomásul veszi, hogy az igényelhető összeg maximum 200.000,- Ft 

- pályázatot nyújt be az utazási költség megtérítésére, a pályázathoz szükséges adatlapot 

2011. május 15-ig visszajuttatja a társulás munkaszervezetéhez 

- felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az adatlapot a határozatban megjelölt határidőn 

belül származtassa vissza a Polgármesteri Hivatalba. (csoportonként 13 gyereket 

javasol utaztatni) 

A határozat mellékletét képezi az igénylőlap. 

Felelős: Polgármester 

   Intézményvezető 

Határidő: 2011. május 12. 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti Dr. Sinka Csaba háziorvos beadványát, amelyben a 

rendelési idő módosítását kezdeményezi.  

 

Bai Lászlóné képviselő szerint aggályos a módosítás, hiszen aki dolgozik, az az új rendelési 

időn belül nem jut ellátáshoz. Szerinte meg kell fontolni a módosítást. 

 

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

következő határozatot: 

 

217/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Javaslat rendelési idő módosítására 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Sinka és társa Bt. (dr. Sinka 

Csaba háziorvos) rendelési időre tett módosító javaslatát. 

A képviselő-testület egyetért a rendelési idő megváltoztatásával az alábbiak szerint: 

Hétfő, szerda, péntek 8-12-ig 
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Kedd, csütörtök 14-16-ig 

Felelős: polgármester 

   Sinka és társa Bt. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóth-Szepessy Éva 

budapesti lakos ismételten felajánlotta megvételre a tulajdonát képező bőcsi házas ingatlanát. 

Az ingatlan vételárát 2,6 millió Ft-ban jelölte meg azzal a kitétellel, hogy alkusz esetén is 

tárgyalni kíván a vevővel.  

 

Bálint László alpolgármester szerint alkudni kell az árból, javasolja, hogy 2,2 millió Ft-nál 

induljon az alku.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester indokoltnak látja az alkuba bocsátkozást és azt, hogy az 

önkormányzat vásárolja meg az ingatlant, hiszen így megoldást nyerne a Családsegítő 

Központnak felajánlott adományok elhelyezése. 

 

Dendel Barnabás képviselő: Nem ért egyet a vásárlásról hozott határozattal, hiszen az 

épületet a képviselők szemlézzék le.  

 

Tóth László képviselő szerint sem szabad elkapkodni a vásárlást, mint ahogy az történt az 

elmúlt időszakban. Javasolja a helyszíni szemlét és azt, hogy 1,8 millió Ft-ról induljon az 

alku. 

 

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

következő határozatot: 

 

218/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Ingatlan felajánlás megvételre 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete megismerte Tóth-Szepessy Éva 1171 

Budapest, Lilaorgona u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képező Bőcs, Hősök tere 18. szám 

alatti ingatlanának vételi ajánlatát. 

A képviselő-testület az irányár alapján vizsgálja az adásvétel lehetőségét. A soron következő 

ülés előtt a képviselő-testület az ingatlanon helyszíni szemlét tart, aminek figyelembevételével 

dönt a vásárlásról. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy ismét lehetőség lesz 

a szociális nyári gyermekétkeztetésre, de már nem az elmúlt években tapasztalt feltételekkel. 

A jelenlegi szabályozás szerint a megigényelt támogatás 32 %-át kapja meg az önkormányzat, 

tehát nem 100%-os a támogatás. Ez esetben az önkormányzatot kb. 2,2 millió Ft terhelné.  

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök szerint mindenképpen szükség van a szociális nyári 

gyermekétkeztetésre, hogy ne koplaljanak a gyerekek. Javasolja azt, hogy a Bőcsi 

Önkormányzat a támogatást igényelje meg.  
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K. Nagy László képviselő úgy ítéli meg, hogy ez évben is áldozni kellene a 

gyermekétkeztetésre. 

 

Dendel Barnabás képviselő meggondolásra készteti az önkormányzatot, mert szerinte ha az 

önkormányzat nem nyújt be pályázatot, akkor a  fent megjelölt összeg a számlán marad, de 

szükség esetén bármikor felhasználható. Szükséges a gyermekvédelmi szolgálat valamint a 

családsegítő szolgálat figyelmét felhívni arra, hogy kísérjék figyelemmel a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyerekeket a nyáron.  

Javasolja a megmaradt burgonya szétosztását a szegény emberek között. 

 

Bai Lászlóné képviselő bejelenti, hogy megtörtént a pincében tárolt burgonya átválogatása, 

és úgy ítéli meg, hogy arra a célra már nem marad, amire a képviselő úr javasolta.  

 

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

következő határozatot: 

 

219/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a 16/2001. (IV.29.) NEFMI 

rendeletet, miszerint a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetést 

biztosít. A szóban forgó rendelet a támogatás igénylésének és elszámolásának szabályait 

rögzíti. 

A megigényelt támogatás 32 %-át kapja meg az önkormányzat.  

A képviselő-testület nem kíván élni a szociális nyári gyermekétkeztetésre biztosított 

támogatással. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagy László polgármester ismerteti az általános iskola kérelmét, miszerint szükség volna az 

iskolában egy nagyteljesítményű fénymásolóra. Javasolja annak beszerzését. 

 

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

következő határozatot: 

 

220/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Fénymásoló vásárlása iskola részére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete javasolja az általános iskola részére 

fénymásoló beszerzését. E célra  160-180 ezer Ft-ot biztosít.  

Felelős: polgármester 

   Intézményvezető 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Baromfiudvar Kft. egyoldalúan 

felbontotta a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést. Szerinte bele lehetne menni egy 

peres eljárásba, de nem sok értelmét látja, ezért kezdeményezi, hogy fogadja el a képviselő-
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testület a szerződés felbontását. Szükség esetén új eljárás keretében versenyeztetik meg a 

szolgáltatókat.  

 

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

következő határozatot: 

 

221/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Tárgy: Baromfiudvar Kft. szerződésfelbontása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul vette azt, hogy a Baromfiudvar 

Kft. a közbeszerzési eljárás során kötött szerződését egyoldalúan felbontotta. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Nagy László polgármester   szerint a takarékosság figyelembevételével kell megszervezni az 

augusztus 20-ai ünnepséget. Tény, hogy a hagyományoknak megfelelően többen szeretnének 

20-án este tűzijátékot.  A tűzijáték szolgáltatási díja 4-500 ezer Ft, javasolja, hogy a 

képviselő-testület fontolja meg. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester úgy ítéli meg, hogy az emberek várják a 20-i tűzijátékot, 

hiszen tömegek vesznek azon részt a látvány miatt. Azon el lehet gondolkodni, hogy legyen-e 

egy közismert zenekar, valamint legyen-e 20. este reprezentáció a támogatók részére.  

 

Bálint László alpolgármester egyetért azzal, hogy legyen tűzijáték, de ne legyen 

reprezentáció, ezzel szemben támogat egy vállalkozói ankétot, ahol az önkormányzat 

képviselői és a vállalkozók eszmét cserélhetnek.  

 

Tóth László képviselő túlzottnak tartja azt, ahogy és amennyi időt eltölt a képviselő-testület a 

400.000 Ft-os tűzijáték problémájával. E tétellel szembehelyezi a Bő-Víz Kft. költségvetését, 

amelynek összege 130 millió Ft.  Szerinte a 130 milliós Ft-os támogatással    nem foglalkozott 

annyit a képviselő-testület, mint most a 400.000 Ft-tal. Nem érti, hogy a Bő-Víz Kft. 2011. 

évi költségvetését miért nem ismerheti meg. Támogatja a tűzijáték megrendezését, de úgy 

hogy a vállalkozók, mint támogatók vegyenek részt ennek finanszírozásában.  

 

Bai Lászlóné képviselő felajánlja Tóth László képviselő részére a Bő-Víz Kft. 

költségvetésének bemutatását, csak arra kéri a képviselő urat, hogy jelölje meg az időpontot, 

amikor is erre időt szakíthatnak. 

 

Dendel Barnabás képviselő: Egyetért a tűzijáték megrendelésével azzal a kikötéssel, hogy az 

ünnepséget lezáró reprezentáció kis létszámú legyen és szerény körülmények között történjen. 

A településen szóvá tették azt is, hogy  miért nem szélesebb körű  az a vendég létszám, amit 

egyébként az önkormányzat az elmúlt időszakban szűkre szabott.  

 

Nagy László polgármester kihangsúlyozza, hogy itt nemcsak a 400.000 Ft-os tűzijátékról 

van szó, hanem a településen élő emberek és az önkormányzat kapcsolatáról. Fontosnak tartja 

az augusztus 20-ai ünnepség jó színvonalon történő megszervezését, ezért is kéri ki a 

képviselő-testület javaslatát  és véleményét. Egyébként mindenki által közismert, az 
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augusztus 20-ai ünnepség sorozat bekerülési költsége bőven meghaladja a 400.000,- Ft-ot. 

Bejelenti, hogy a kiadások ellentételezésénél figyelembe kell venni az OTP Bank Nyrt. 

300.000, Ft-os támogatását.  

 

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

következő határozatot: 

 

222/2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Augusztus 20-i ünnep megrendezése 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az augusztus 20-i ünnepség 

megrendezésére tervezett tűzijátékot. 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a rendezvényeket zárja le tűzijáték. A tűzijáték 

tervezett költsége maximum 400 ezer Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására, árajánlatok 

bekérésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal illetve augusztus 19. 

 

Nagy László polgármester mint azt már említette, az OTP Bank Nyrt., megállapodás alapján 

bruttó 300.000,- Ft-tal támogatja az augusztus 20-ai rendezvényt. A támogató a támogatás 

ellentételezéseként  kéri, hogy az önkormányzat programfüzetében tüntesse fel a támogatót, 

kiemelt támogatóként jelenítse meg a plakátokon, szórólapokon. 

 

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

következő határozatot: 

 

 

223./2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: OTP Bank Nyrt. támogatása az önkormányzat részére 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete: 

- tudomásul vette és elfogadta az OTP Bank Nyrt. 300.000,- Ft-os támogatását 

- a támogatás fejében (ellenértékeként) az OTP Bank Nyrt-t a településen reklámozza 

2011. évben (pl. programfüzetben, kiadványban kiemelt támogatóként tünteti fel az 

OTP Bank Nyrt-tét, ehhez hasonlóan szórólapokon, plakátokon szintén kiemelt 

támogatóként jeleníti meg az OTP Bank Nyrt-tét, az önkormányzat ingyenes standot 

biztosít, ezen felül díjátadási lehetőséget biztosít a főzőversenyen) 

Felelős: polgármester, 

   intézményvezetők 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad: 

- a Körömi Haltelep adásvételével kapcsolatban 

- az orvosi ügyeleti központ kialakításánál felmerült vitákról; kihangsúlyozza, hogy 

addig Bőcs nem kezdheti meg az ügyelet kialakításához szükséges épületet, amíg a 

társult önkormányzatok erről nem határoznak egybehangzóan. 
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- a Bőcsi Idősek Otthona vezetőjének pályáztatásáról. A pályázatot a Kistérségi Tanács 

bírálta el, aminek alapján új vezetője lesz az intézménynek.  

- a sportpálya felújításáról, de használni csak szeptembertől lehet 

- a Hősök napi megemlékezésről ( május 29.) Csicsek Zoltán alpolgármester és a 

Kulturális Bizottság szervezi és bonyolítja a rendezvényt. 

- arról, hogy a pedagógus napon az önkormányzat minden dolgozója 1 havi jutalomban 

részesül, ennek fedezete az intézmények költségvetésében biztosítva van. 

- A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Református Templom bejárata elé 

közterületre emléktáblát kíván elhelyezni egy sziklatömbbel együtt. Az elhelyezéshez 

a református lelkipásztor hozzájárult, a Polgármesteri Hivatal kérelem alapján 

közterület használati engedélyt fog kiadni. Az elhelyezésre június 4-én kerül sor 

ünnepélyes keretek között. 

 

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

következő határozatot: 

 

224./2011. (V. 10.) számú  önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Jutalomkeret megállapítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete a pedagógus nap alkalmából 1 havi 

illetménynek megfelelően jutalomalapot biztosít a pedagógusok részére, ezzel egyidejűleg  az 

önkormányzat valamennyi intézménye (közalkalmazottak, köztisztviselők, és az Mt. alapján 

foglalkoztatottak) részére. A jutalomalap fedezete a költségvetésben biztosítva van. 

A képviselő-testület ajánlata az, hogy minden köztisztviselő és közalkalmazott, valamint az 

Mt. alapján foglalkoztatott dolgozó 1 havi jutalomban részesüljön differenciálás nélkül. 

Felelős: polgármester 

 Intézményvezetők 

Határidő: azonnal ill. május 29.  

 

Tóth László képviselő: A balatonföldvári üdülőt szemrevételezte és azt javasolja, hogy a 

képviselő-testület tartson helyszíni szemlét, mert sok a javítani való az üdülőben. Az ügy 

sürgős, hiszen az üdülési szezon heteken belül megkezdődik. 

 

Nagy László polgármester ismerteti az általános iskola épületenergetikai pályázatát, kéri a 

képviselő-testület hozzájárulását a pályázaton való részvételhez. 

 

225/2011.(V.10.) számú önkormányzati határozat   

 

Tárgy: KEOP-2011-4.9.0 számú pályázat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Bőcsi Általános Iskola 

épületenergetikai, és megújuló alapú fűtési rendszer korszerűsítése II.” című  KEOP-2011-

4.9.0 számú pályázaton részt vesz. A  projekt teljes (bruttó) beruházási költsége: 92.939.775,- 

Ft, a projekt elszámolható költsége: 92.393.775,- Ft, az önkormányzat saját ereje: 

13.859.067,- Ft. Az önerő forrása: saját elkülönített forrás.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

Felelős: polgármester 
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Nagy László polgármester az ülést bezárta és a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 Nagy László     Török Barnabás 

 polgármester                címzetes főjegyző 

 

 

 

 K. Nagy László      Csicsek Zoltán 

     képviselő,                                   alpolgármester, 

        jegyzőkönyv-hitelesítő                    jegyzőkönyv-hitelesítő 


