
Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  képviselő-testületi ülésén 2011. 03. 08-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

  Bai Lászlóné, Dendel Barnabás, K. Nagy László, Tóth László   képviselők 

 

  Hegedűs Erika megbízott jegyző 

 

  Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

 

  Mertus Barnabásné Pénzügyi Bizottság tagja 

 

  Stefánné Nagy Magdolna Pénzügyi Bizottság tagja 

 

  Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs 

 

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. 

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 Tóth László képviselőt jelöli 

ki.   

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2011. évi költségvetés elfogadása  

2. Bőcs község település-rendezési terv módosításának elfogadása 

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása:  

 

Nagy László polgármester: Különböző egyeztetéseket, módosításokat követően a pénzügyi osztály 

elkészítette az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló javaslatot. Felkéri a Pénzügyi 

Bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésről, ill.   a költségvetésről  számoljon be. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke:  A Pénzügyi Bizottság a mai napon ülésezett, az anyagot 

áttekintették.  Az előző testületi ülésen  javasolt tételek beépítésre kerültek.  Majdnem minden 

intézménynél a működési költségekben csökkenés tapasztalható az előző beadványhoz képest.  

A Gondozási Központtal kapcsolatban jelentős összeg szerepel a költségvetésben, ennek okáról kéri 

a polgármester tájékoztatását. 

 

Nagy László polgármester: A plusz költségeknek az oka a következő:  A szociális törvény változása 

miatt csak azok a személyek vehetők fel az idősek otthonában, akiknek igazoltan 4 órát meghaladó 

ápolási szükségletük van. Az otthon megépülésekor a majdnem magatehetetlen, demens betegek 



ellátásához a tárgyi feltételek nem kerültek biztosításra, pl. fürdőkádak helyett zuhanyzókra van 

szükség, az ápoláshoz speciális ágy kell, stb. A demens betegek aránya egyre növekszik, az 

ápolószemélyzet igen leterhelt, a közmunkaprogram változása miatt jelenleg  közmunkások sem 

tudják a  munkát segíteni. Fenti okok miatt felvette a kapcsolatot a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulással, az otthon üzemeltetőjével egy demens részleg kialakítása érdekében. A demens részleg 

létrehozása esetén a normatíva évente 1 főre 50.000,- Ft-tal emelkedne, ezen kívül plusz 1 fő 

foglalkoztatására nyílna lehetőség. 

A plusz költség tehát a demens részleg kialakításához szükséges beruházások miatt lép fel. Ettől 

függetlenül átnézték a költségvetést és igyekeztek  egyéb területen spórolni.    

Sajnos az összes intézményre vonatkozik, hogy évről évre a normatívát az infláció mértékét 

meghaladó mértékben csökkentik. Csak reménykedni lehet abban, hogy 1-2 éven belül ez a 

tendencia megfordul. A költségvetésből látszik, hogy fenntartásra évi 130 millió Ft-ot kell pótolnia 

az önkormányzatnak, a csökkenő normatívák mellett szükség volt a kiadások csökkentésére. 

Elmondható, hogy az idén több mint 100 millió Ft-tal kevesebb a tervezett kiadás a tavalyihoz 

képest.  

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: Az intézmények előző költségvetéséhez képest a 

változásokat is átnézték, látni, hogy mindenütt csökkentek a tervezett kiadások. A Faluháznál 10 

millió Ft-os csökkenést látnak. Ennek mi az oka? 

 

Nagy László polgármester válaszol: Egyrészt 6 millió Ft a spórolás mértéke (Falunap és egyéb 

rendezvények költségeinek a lecsökkentése), másrészt a 4 millió Ft csökkenés abból adódik, hogy  

az IKSZT pályázat eszközbeszerzés tételét átvezették a beruházásokhoz, ahol már egyébként is 

szerepelt.  

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: A fenti két indoklást megköszöni. A bizottság javasolja 4 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 2011. évi önkormányzati költségvetés elfogadását. 

 

Nagy László polgármester: Kéri a képviselőket a költségvetéssel kapcsolatos észrevételek 

megtételére. 

 

Tóth László képviselő: A Bő-Víz Kft. tételes költségvetését nem látta. Szeretné tudni a részleteket. 

A Bő-Víz Kft. az önkormányzat legnagyobb cége, 130 millió Ft-ról van szó. Képviselőként 

kötelessége tisztában lenni ezzel is. Ha kérdezik, szeretné ha tudna válaszolni. Lehet, hogy a Bő-Víz 

Kft-nél is lehetne spórolni. A sokból mindig könnyebb spórolni, mint a kevésből. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A Bő-Víz Kft. a költségvetését csak főösszegben adja le a pénzügyre, ide 

nem kell leadni.  Meg lehet tekinteni a részletes költségvetést. Az elmúlt években sem volt leadva 

ide. 

 

Tóth László képviselő: Ez elég nagy hiba, kiadnak 130 millió Ft-ot, szeretné tudni mire.  

 

Bai Lászlóné képviselő: A részletes költségvetést, ha úgy dönt a testület, lefénymásolja és mindenki 

megkapja. Legalább 10-12 tevékenységi köre van a Bő-Víz Kft-nek, ezek mind meg vannak 

tervezve. Az összes intézménynek a karbantartása benne van a Bő-Víz Kft. költségvetésében. Azért 

emelkedett meg az önkormányzati támogatás, mert a szennyvíznél beszállt az önkormányzat 

köbméterenként 124 Ft-tal, a szemétszállítás esetén az önkormányzat elengedte a lakossági 

szemétszállítási díjat, ami 12 millió Ft és a Bő-Víz Kft. végzi, ez mind támogatásból megy, a 

falukertészetből még nincs bevétel, a járműveknek, amelyeket a Bő-Víz Kft. üzemeltet,  elenyésző a 

bevétele, továbbá vannak az erőgépek, az anyagraktár, a karbantartás, a burgonyatermesztés, a 

tájház, mint tevékenységi körök. Ezeknek részletesen megvannak a költségei (anyagbeszerzés, 

munkadíj, járulékok,..). 



 

Tóth László képviselő: Mennyivel emelkedett a Bő-Víz Kft-nek a költségvetése? 

 

Bai Lászlóné képviselő: Annyival, amennyi tevékenységet pluszban kaptak. Az eredeti 

tevékenységek  költségei nem változtak. 

 

Tóth László képviselő: Spórolás van, ebben a helyzetben őt megszólítják, és a fél falu fel van 

háborodva a kafetéria miatt. Zavarja az embereket, hogy a Bő-Víz Kft-nél a kafetéria összege 

magasabb a többi dolgozóhoz képest. Úgy tudja, ez a juttatás egységes. Milyen jogcímen van 

differenciálva? 

 

Bai Lászlóné képviselő: Nincs differenciálva, mindenki egységesen kapja. A Bő-Víz Kft-nél a 

kafetéria 1997-ben lett bevezetve, amikor 7 %-os béremelést engedélyeztek a Bő-Víz-nél is és az 

önkormányzatnál is.  Akkor  ők kiszámolták és úgy döntöttek, hogy nem adják meg a 7 %-os 

béremelést, mert nem éri meg anyagilag. Akkor kidolgoztak egy kafetéria szabályzatot, a törvény 

ugyanis megengedte, hogy a béremelést oda lehet adni természetbeni juttatásként is.  Ezek az 

emberek megkapták a 7 %-os béremelésnek megfelelő kafetériát, ezt nem lehet tőlük elvenni, a 

„bebéresítés” továbbra sem éri meg, majd ha kedvezőbb lesz a helyzet, beteszik a bérbe. Ezt a fajta 

kafetériát külön kezelik, tartják nyilván attól a kafetériától, amit később vezettek be egységesen. Az 

önkormányzat dolgozói annak idején megkapták a 7 %-os béremelést.  

 

Tóth László képviselő: Mégis csak kafetéria néven megy, és egyben kapják. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Örül, hogy erről beszélnek. A Bő-Víz Kft. nagyon spórol, pl. meg lehet 

nézni, mennyi a reprezentációs költség. A következő testületi ülésre kidolgozza a bérekről is a 

kimutatást, nyugodt lelkiismerettel mutatja meg a költségvetést.  

 

Nagy László polgármester: A Bő-Víz Kft. tevékenységi köre évek óta bővül. A testület elfogadta, 

hogy ezen a kft-én keresztül igyekszik segíteni a bőcsi munkanélkülieknek munkát adni. Mint kft. 

kb. 50%-os támogatást tudnak elérni, ha felvesznek egy munkanélkülit. Megpróbálnak forrásokat 

átcsoportosítani, hogy minél több  bőcsi szakember munkanélkülit tudjanak foglalkoztatni Bőcsön, 

ezen senki se akarjon spórolni. Ezt senki nem veszi zokon, és reméli egyik képviselőnek sem 

programja az ezen való spórolás. A közmunkaprogramból kikerült, jól dolgozók is kaphatnak 

lehetőséget a Bő-Víz Kft-nél.    

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

3/2011. (III.08.) 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

 

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, az államháztartás 

működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 



 

1. § 

 

A rendelet hatálya Bőcs Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület 

hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) 

terjed ki. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2. §    

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

 

a)   költségvetési bevétel főösszegét         883.439 eFt 

 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                1.662.417  eFt 

 

c)   költségvetés hiányát                                                            778.978   eFt                                                          

 

           állapítja meg. 

 

(2) A képviselőtestület a 778.978 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 493.161 

eFt, melyből 

 

                  Személyi jellegű juttatás:              113.983 e Ft 

                  Munkakadót terhelő járulékok:         29.656 e Ft 

                  Dologi jellegűkiadások:                              78.025 e Ft 

                  Speciális célú támogatás 

                  (társadalom és szociálpolitikai kiadás):         99.700 e Ft.  

                  Támogatás értékű működési kiadás               24.020 e Ft 

                  Működési célú pénzeszköz átadás               147.777 e Ft 

 

 

 

(4) (1) –ből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

 

                          a) bevétele 2.807 e Ft  

                          b) kiadása  2.807 e Ft 

 

           Az a./ pont szerinti bevételből 

 

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

                     b./ a helyi települési önkormányzat támogatása: 2.595 e Ft  



                     c./ fejezettől átvett pénz:                                         210 e Ft 

 

        b./ pontja szerinti kiadásból  

 

a./ személyi jellegű kiadás:   1.680 e Ft 

b./ munkaadót terhelő járulék: 454 e Ft 

c./ dologi jellegű kiadás:          673 e Ft. 

 

3. § 

 

(1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési 

címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, valamint a 2 ,2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.1l, 2.12, 2.13, számú melléklete 

tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési 

címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 3, 3.a/1, 3/1., 3/2, 

3.3, 3.4, 3.5,3.6 , számú melléklete tartalmazza. 

 

4. § 

 

(1)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási  kiadási előirányzat  

         feladatonkénti részletezését e rendelet  4. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat  

        feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú  melléklete tartalmazza. 

 

 

5. § 

 

(1)   A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 14.309e Ft  

        összegű céltartalékot, valamint 105.072 e Ft általános tartalékot állapít meg. 

      

     (2)   A céltartalék összege e rendelet 6. számú mellékletében megjelölt célokhoz  

             kapcsolódik. 

 

6. § 

 

A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek 

(intézmények) létszámkeretét e rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint határozza meg. 

 

7. § 

 

A rendelet 9. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat által 2011. évben nyújtott 

kölcsönökről szóló kimutatást. 

 



 

8. § 

 

A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat 

felhasználási ütemtervet e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.  
 

 

9. § 

 

      Az Önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen e rendelet 11. számú melléklete 

tartalmazza.  
 

 

10. § 

 

A 12. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait  projektenként. 
 

 

A költségvetés címrendje 

 

11. § 

 

(1) Az Államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. 

 

(2) A Polgármesteri  Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön 

alkotnak egy-egy címet. 

 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

12. § 

  

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek között átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának. 

 

13. § 

 

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló 

költségvetési rendeletmódosításról a Képviselőtestület negyedévente, de legkésőbb a 

zárszámadási rendelettervezet Képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző 

képviselőtestületi ülésen - a beszámolónak a Kincstárhoz történő benyújtását megelőzően dönt. 

 

14. § 



 

A Képviselőtestület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében – felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag 

garantált értékpapírt vásároljon. 

 

15. § 

 

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind a Polgármesteri 

Hivatal, továbbá kizárólag a személyi juttatások előirányzat tekintetében az önállóan működő 

költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. 

 

16. § 

 

A költségvetési szervek e rendelet szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve módosított 

előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő 

munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

17. § 

 

Az önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv (a Polgármesteri Hivatal) jutalmazásra 

megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 

előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

18. § 

 

Az önkormányzati közhatalmi költségvetési szervnél (Polgármesteri Hivatal) a céljuttatás címén 

tervezhető előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 

előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

19. § 

 

Az önkormányzat közintézményeinél a jutalmazásra, prémiumra kifizethető együttes összeg -

beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres 

személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

20. § 

 

A költségvetési szerv állományában tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés 

alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint előírt feladatra nem fizethető ki. 

Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban 

kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy  a díj 

kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a 

szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul 

eleget tett. 

 

21. § 



 

A feladat elmaradásból származó - kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására 

csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

 

22. § 

 

Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve 

magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel  - nem 

szociális ellátásként  - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. 

A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig, de legkésőbb a zárszámadás 

elfogadásáig, ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. 

Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási 

kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további 

finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatás  - 

melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani -  nem kell közzétenni. 

A fenti összeget meghaladó támogatás közzététele a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott, helyben szokásos módon történik. 

 

23.§ 

 

(1) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben 

kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is  - 

leltározni kell. A leltározást - a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az Önkormányzat valamennyi 

önállóan működő költségvetési szervénél, intézményénél - évenként kell végrehajtani. 

 

(2) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 116. §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz 

csatolt vagyonkimutatást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 

44/A. § (2) bekezdésében meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell 

részletezni. 

 

24. § 

 

A képviselőtestület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 

125. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. években eltekint  a hivatkozott 

törvény 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől. 

 

25. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell 

alkalmazni.” 
 

 



Dendel Barna képviselő: A szavazásnál tartózkodott. Az óvodaépítésnek a részleteit nem látja át, ez 

egy jelentős tétel, ami nagyban befolyásolja az egész költségvetést.  

 

Nagy László polgármester: Az óvodaépítés költségeként a tervben szereplő összeget kell 

szerepeltetni, a közbeszerzési eljárás abban a szakaszában vannak, ahol még nincs kihirdetve a 

győztes kivitelező cég. Várhatóan az eredeti összegtől akár 100 millió Ft-tal kevesebb lesz a 

költség.  

 

Dendel Barnabás képviselő: Ha nem tudják mi lesz a vége, akkor vegyék ki belőle ezt a tételt. 

 

Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs: Nem lehet. A beruházás költségeihez nemcsak az a tétel 

tartozik, amit a kivitelező kiszámláz, hanem minden olyan egyéb költség, ami felmerül a beruházás 

kapcsán. A beruházás részét képezik pl. a projektmenedzselés költsége, maga a terv költsége, 

műszaki ellenőr, stb. 

 

Nagy László polgármester: Ez egy terv, a féléves költségvetés-módosításnál módosítva lesz a 

pénzügyi szabályoknak megfelelően. 

 

Tóth László képviselő: Elhangzott, hogy 100 millióval kb. kevesebb lesz a költség az eredetihez 

képest. Ez a 100 milliós „spórolás” relatív, mert a másik oldalon 100 milliót veszítenek. A 2 

óvodaépület, ha üressé válik, holt tőke keletkezik; és még a 3 ingatlan lebontása az új óvoda helyén, 

ez összesen kb. 100 millió forint veszteséget jelent.  

 

Bai Lászlóné képviselő: Őelőtte csak az van, hogy nagyon szeretné, ha a faluközpontban megépülne 

egy olyan óvoda, ami még 40 év múlva is szolgálná a gyerekeket. Hosszútávon a régi 

óvodaépületek et nem lehetne felújítani.  Ehhez el kell bontani azt a két rossz állapotú szolgálati 

lakást. 

 

Távozik a teremből  Mertus Barnabásné, Stefánné Nagy Magdolna Pénzügyi Bizottsági tagok és 

Zsámba Lajosné pénzügyi munkatárs. 

 

2. napirendi pont tárgyalása: 

 

Nagy László polgármester: Az előző testületi-ülésen a településrendezési terv módosításáról 

megtörtént a tájékoztatás. 

Most kéri az elhangzottaknak megfelelően a módosítást elfogadni. 

 

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

következő határozatot: 

 

79/2011.(III.08.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Bőcs közigazgatási területére készített településszerkezeti terv módosításának elfogadása 

 

Bőcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a Településszerkezeti Leírás szerint állapítja meg. 

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a Településszerkezeti 

Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési Leírásban foglaltakat együttesen 

kell alkalmazni. 

Felelős: polgármester, jegyző 



Határidő: folyamatos 

 

 

3. napirendi pont, egyéb javaslatok, előterjesztések tárgyalása: 

 

Tóth László képviselő távozik a teremből. 

 

Hegedűs Erika mb.jegyző ismerteti a következő előterjesztést: 

 

A 2011. február 15. napon megtartott Képviselő-testületi ülésen az 51/2011. (II.15.) számú 

önkormányzati határozatban a képviselő-testület elrendelte: 

-  kamatmentes kölcsön megszűntetése, előirányzat nem tervezhető 

- átmeneti segély korábbi formájának megszűntetése, új rendszerének kidolgozása, polgármesteri 

határkörbe kerülés, melyekről döntés a Családsegítő Központ és a Kisebbségi Önkormányzat 

elnökének közreműködésével hozható, szociális rendelet, szmsz módosítása. 

 

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

rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének    4 /2011. (III.08.) számú rendelete a szociális 

ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 19/2007. (X.31.) számú rendeletének módosításáról  

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. /továbbiakban Sztv./ 10. §. (1.) bekezdésében, a 25. §. (3) bekezdésében, a 

26. §-ában, a 32. §. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Tv. 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. §. A 39. §.  helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére pénzbeli vagy természetbeni eseti segély 

adható, elsősorban 

a)  betegség, kórházi kezelés, gyógyszervásárlásra, 

b)  gyermek születése esetén, 

c)  elemi kár bekövetkezése esetén, 

d) előre nem láthatóan bekövetkezett, önhibán kívül jelentkező többletkiadás költségeire. 

 

2. §. A kérelmeket a polgármester bírálja el a Családsegítő Központ és a Kisebbségi Önkormányzat 

elnökének közreműködésével. 

 

3. §. Az eseti segély legmagasabb összege: 10.000,-Ft. 

 

4. §. A 40- 45. §-ok hatályukat vesztik. 

 

5. §. E rendelet a kihirdetését követően azonnal hatályba lép. 

 

 

Nagy László polgármester: Ismerteti a Körömi Haltelep eladásáról készült opciós szerződés és 

bérleti szerződés új, egyeztetett változatát. ( a szerződés-tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét 

képezik.)   

 

Tóth László képviselő visszajön a terembe. 



 

Nagy László polgármester: A bejelölt részeket ismerteti a szerződés-tervezetekben. Elmondja, hogy 

az ismertetett tartalommal a szükséges, felsorolt változtatásokkal az aláírásra pénteken kerülne sor. 

Kéri a szerződés aláírására a felhatalmazást. 

 

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

következő határozatot: 

 

80/2011.(III.08.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Körömi Haltelep eladása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körömi Haltelep eladásáról 

készült opciós szerződést, és bérleti szerződés új, egyeztetett változatát elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

 

Tóth László Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság ügyrendjét. (Az ügyrend a 

jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Bai Lászlóné képviselő: Az önkormányzat SzMSz-ének melléklete tartalmazza a bizottságok 

feladatait, azt elfogadta, azzal egyezni kell. 

 

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

következő határozatot: 

 

81/2011.(III.08.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Oktatási és Kulturális Bizottság Ügyrendje és 2011. évi munkaterve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Oktatási és Kulturális Bizottság Ügyrendjét és 

2011. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

Felelős: Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

 

Nagy László polgármester kérdezi, hogy a március 15-ei ünnepség előkészületei hogy állnak? 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökével, Tóth Lászlóval le 

fognak ülni egyeztetni. A szervezéssel őt, mint alpolgármestert bízták meg, véleménye szerint ez 

nem jó így, mert ez a bizottság feladata. 

 

Nagy László polgármester: Az alpolgármestert nem a szervezéssel bízta meg, hanem az 

alpolgármester a polgármester szerepét veszi át.  

 

Tóth László képviselő: A bizottság beszélt a részletekről, az óvoda és az iskola is készül az 

ünnepségre. 

 

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

jegyzőkönyv készül. 

 

K. m. f. 

 

 



 

 Nagy László     Hegedűs Erika 

 polgármester     mb.jegyző 

 

 

 

 

 

 Bai Lászlóné              Tóth László 

 képviselő,              képviselő 

            jegyzőkönyv-hitelesítő                       jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


