
Jegyzőkönyv 
 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  képviselő-testületi ülésén 2011. 03. 31-én. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

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

 

  Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

            

  Hegedűs Erika megbízott jegyző  

             Soós Tamásné jegyzőkönyvvezető 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait 

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 Bálint László 

alpolgármestert jelöli ki.   

 

Napirendi pontok: 

 

1. Iskola igazgatói pályázat kiírása 

2. Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Nagy László polgármester: Március 9-én kiírtak egy pályázatot a Magyar Közlönyben „Az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 

származó támogatás” címmel. A pályázat 2. pontja az iskola utánpótlás csapataira,  a pályázati 

adatlap szerint az iskolai és utánpótlás  sport infrastruktúra fejlesztésére és felújítására vonatkozik. 

Javasolja a pályázaton való részvételt, az iskola udvarán egy kézilabda méretű   műfüves pálya 

építésére. A támogatottság 80 %-os. A kivitelezés közbeszerzés-köteles. Ismerteti a beruházás 

megvalósításához érkezett  Sportchampion Kft. ajánlatát, mely a jegyzőkönyv melléklete. Kéri a 

testület támogatását a pályázaton való elinduláshoz, illetve az önrész biztosítását. 

 

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

határozatot: 

 

160/2011.(III.30.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó támogatás” című pályázaton való részvétel  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a 7/2011.(III.9.) 

BM rendeletben kiírt „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

központosított előirányzatból származó támogatás” című pályázaton, továbbá biztosítja a 

2.798.000,- Ft  összegű pályázati önrészt. 
 

 



Dendel Barnabás képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy ha ez a létesítmény megvalósul, az 

állagmegóvásra nagyobb figyelmet kell fordítani. Az faluban, az önkormányzati intézményekben 

történt rongálások, lopások ellen nagyobb szigorral kell fellépni. 

 

Nagy László polgármester: Felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyeket  a pályázathoz csatolni 

kell. Az önkormányzat sport rendeletét a benyújtáshoz szükséges módosítani, miután a Sport Kft. 

eladásra került,  illetve az eddigi 20 millió Ft helyett 10 millió Ft-ra módosult az sportra fordított 

támogatás összege. 

 

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

rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2011. (III. 31.) számú rendelete a sporttevékenységről szóló 

18/2004. (IX. 08.) számú rendelete módosításáról 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. §-ában foglaltakra tekintettel a sporttevékenységről szóló 18/2004. (IX. 08.) számú 

rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § A R. 7. § (3) – (5) bekezdései hatályon kívül helyezve. 

 

2. §. A R. 8. §. – ának rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:  

 

„8. §. (1) Az önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a sporttevékenységet ellátó Bőcs Községi Sport Közhasznú Egyesület 

részére. 

(2) Az önkormányzat éves költségvetésből a sportra fordítandó támogatás legkisebb összege 10 

millió forint.” 

 

3. § A R. 9. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„9.§ (1) A támogatott Bőcs Községi Sport Club Közhasznú Egyesület a támogatás felhasználásáról 

beszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzat képviselő-testülete felé, melyet legalább egy 

alkalommal, a gazdasági évet követő március 31-éig kell teljesítenie.” 

 

4.§ A R. 9. § (2) – (3) bekezdései hatályon kívül helyezve. 

 

5. §. A R. 10. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„10.§ (3) A támogatás csak akkor nyújtható, ha a Bőcs Községi Sport Közhasznú Egyesületnek 

nincs lejárt köztartozása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik, a korábban kapott 

támogatással megfelelő módon elszámolt.” 

 

6.§ A R. 11. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„11. § (3) A szerződés hatályát  -  a meghatározott időtartam vagy az öt év lejárta után   -  a 

képviselő-testület a Bőcs Községi Sport Club Közhasznú Egyesület kérelme alapján 

meghosszabbíthatja. A kérelemnek tartalmaznia kell a 10. §. (2) bekezdésében meghatározott 

adatokat, terveket.” 



 

7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Nagy László polgármester: A közbeszerzési szaktanácsadó az önkormányzat 2011. évi beszerzési 

tervét összeállította. (a terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az óvoda közbeszerzési 

pályázatához holnap a beszerzési tervet mellékelni kell. A terv tartalmazza az összes beruházást, 

közte a Faluház felújítást is, mely nagyrészt IKSZT pályázat útján kerül megvalósításra, azonban a 

Faluházban lesznek egyéb munkák is, ezt a Bő-Víz Kft. végezze el. 

Kéri a testületet, hogy a beszerzési tervet fogadja el. 

 

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

határozatot: 

 

161/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Beszerzési terv elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bőcs Községi Önkormányzat 2011. évi 

egyszerűsített éves beszerzési tervét jóváhagyja. (A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

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

határozatot: 

 

162/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Faluház felújítási munkái 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Faluház felújítási 

munkáit - az IKSZT pályázathoz kapcsolódó munkák kivételével – a Bő-Víz Kft. végezze el. 
 

Nagy László polgármester: Kéri, hogy a képviselő-testület a BKSC 10 millió Ft-os támogatását 

célzottan, azaz a cél megjelölésével és a ráfordítható arányok meghatározásával biztosítsa, és erről 

határozzon a következők szerint:  

3,5 millió Ft a kézilabda szakosztály I. félévi támogatására 

1 millió Ft a kézilabda mezek vásárlására 

1,5 millió Ft az utánpótlás I. félévi támogatására 

a fennmaradó összeget a megye III-as, a női futballcsapat, illetve a II. félévi kézilabda, futball és 

egyéb sportágak támogatására. 

 

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

határozatot: 

 

163/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: BKSC céltámogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a BKSC 10 millió Ft-os 

támogatását a cél megjelölésével és a ráfordítható arányok meghatározásával biztosítja a 

következők szerint:  

3,5 millió Ft a kézilabda szakosztály I. félévi támogatására 



1 millió Ft a kézilabda mezek vásárlására 

1,5 millió Ft az utánpótlás I. félévi támogatására 

a fennmaradó összeget a megye III-as, a női futballcsapat, illetve a II. félévi kézilabda, futball és 

egyéb sportágak támogatására fordítja. 

 

Nagy László polgármester: Augusztus 15-én az igazgatónőnek az 5 éves vezetői megbízatása lejár, 

ezért a képviselő-testület feladata, a mai testületi ülésen a határidőket figyelembe véve az új 

pályázati kiírás elfogadása. 

Ismerteti a pályázati kiírás: 

 

Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra, munkakör betöltésére irányuló pályázati 

felhívást – a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl – az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium hivatalos lapjában is közzé  kell, egyéb megbízás vagy munkakör esetén közzé kell 

tenni. A pályázat benyújtási határidejét ezekben az esetekben is a Kormányzati Személyügyi 

Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzétételtől kell 

számítani. 

 

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

 a munkahely és a beosztás megjelölését 

 a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát (legalább öt és legfeljebb tíz 

évre adható) 

 a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját 

 a megbízás feltételeit (pl.: iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 

ellátható) 

 a vezetői megbízatáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételekkel (pl. tudományos 

tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat) 

 a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás) 

 a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire 

vonatkozó esetleges igényeket 

 a pályázat elbírásának határidejét 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó 

programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelést, tovább a pályázati felhívásban 

megfogalmazott tartalmi követelményeket (a továbbiakban vezetési program). 

 

A pályáztató a vezetési programokat az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel 

véleményeztetheti. 

 

A pályáztató a pályázattal kapcsolatos véleményének kialakításához – a pályázatnak a 

nevelőtestület (szak alkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól 

számítva legalább 30 napot köteles biztosítani (véleményezési határidő). 

 

A vezetői megbízással összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított 

véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet, az iskolai 

diákönkormányzat, továbbá – ha ne rendelkezik egyetértési joggal –a helyi kisebbségi 

önkormányzat, 

szakközépiskola, szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményezési határidőn 

belül élhet (megjegyzés: legutóbb kértük) 

 

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30  napon belül el kell bírálni.  

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való elsődleges 

közzétételtől számított 15 napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén 30 napnál – 



rövidebb nem lehet. 

 

A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell még 

 a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó programját, 

 arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 vagyonnyilatkozati tételi kötelezettségnek eleget tesz. 

 

Jogszabály eltérő rendelkezés hiányában magasabb vezető beosztásra kiírt pályázat esetén a 

pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkor 

gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja –a helyi 

önkormányzati képviselő-testületi tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.  

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 

pályázati határidő lejártát követően 60 napon belül vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja 

dönt a közalkalmazott jogviszony létesítéséről. 

 

A megjelenési határidőkről: minden hó 15. nap körül van zárás a közlönynél. A megjelenés 5-6 hét. 

Ezzel párhuzamosan meg lehet jelentetni a pályázatot a   KSZK-ban. Kb. 2011. május 31-e a 

megjelenési határidő. 

 

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

határozatot: 

 

164/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Pályázati kiírás a Bőcsi Általános és Szakiskola, AMI igazgatói állásának betöltésére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú 

Művészetoktási Intézmény igazgatói állásának betöltésére előterjesztett pályázati kiírást az alábbiak 

szerint elfogadja. 

 

Pályázati kiírás  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bőcsi Általános és Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktási Intézmény igazgatói állásának betöltésére 

 

A jogviszony tartalma: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás tartalma: 

5 évre szóló magasabb vezetői megbízás.  

A megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 16. 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2016. augusztus 15. 

 

A munkavégzés helye, címe: Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Bőcs, Munkácsy utca 5-7. 

 

A megbízás feltételei: 

 A közoktatási törvény 17. §-a szerinti, az állás betöltésére jogosító iskolai végzettség, 

 legalább ötéves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 pedagógus szakvizsga 



 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó szakmai életrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, 

 képesítést bizonyító okirat másolata, 

 nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozatát, hogy vagyonnyilatkozati tételi kötelezettségnek eleget tesz. 

 

A pályázatnál előnyt jelent legalább öt éves vezetői gyakorlat. 

 

Juttatások: 

 Alapilletmény és vezetői pótlék a közalkalmazotti törvény szerint. 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. június 30. 

Az elbírálás határideje: 2011. augusztus 10. 

 

A pályázatot Bőcs Községi Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani (3574 Bőcs, Hősök 

tere 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „iskolaigazgatói pályázat”. Érdeklődni lehet: Bőcs 

község polgármesterénél, a következő telefonszámon:  06- 30- 976-7455 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Hegedűs Erika mb.jegyző: A Miskolci Kistérség Többcélú Társulásnak 2011- 2015. évre 

vonatkozóan van egy kistérségi Belsőellenőrzési Stratégai Terve, melyet a Társulási Tanács 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadott. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt a tervet hagyja 

jóvá. 

 

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

határozatot: 

 

165/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: MKTT 2011-2015. évi kistérségi Belsőellenőrzési Stratégiai Tervének elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása 2011- 

2015. évekre vonatkozó kistérségi Belsőellenőrzési Stratégiai Tervét elfogadja a melléklet szerinti 

tartalommal és formában. 

 

Nagy László polgármester: A Berzéki Önkormányzat 20 fő szállításához 1 hétre igénybe szerette 

volna venni az önkormányzat buszát, de mivel a busz elromlott, ezt nem tudják biztosítani.  

 

K. Nagy László: Másik buszt nem biztosít a cég? 

 

Nagy László polgármester: Ezt próbálja intézni, illetve a javítást is meg kell oldani. 

 

Dendel Barnabás képviselő: A javítás mellett szükséges lenne egy utánfutó beszerzése is a 

csomagok szállításához. 

 

Nagy László polgármester: Kéri, hogy az utánfutóra kérjen árajánlatot. 



 

Dendel Barnabás képviselő:  A Pénzügyi Bizottság készített egy ellenőrző jelentést a szarvasmarha 

tartó gazdák befizetéseiről és azok felhasználásáról. A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Nagy László polgármester: Kéri a képviselő-testületet, hogy a jelentésben meghatározott összegek 

kifizetéséhez járuljon hozzá. 

 

Bai Lászlóné képviselő: Az időközben meghalt személyek esetében a kifizetés a hagyatéki végzés 

szerinti bizonyítható örökösnek, örökösöknek történjen.  

 

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

határozatot: 

 

166/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Szarvasmarha tartó gazdák önsegélyező csoportjának elszámolása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság által készített jelentést, amit 

a szarvasmarha tartó gazdák önsegélyező csoportja által, az önkormányzatnál letéti számlára 

évenkénti befizetett összeg felhasználásnak ellenőrzéséről tettek elfogadja  és hozzájárul a letéti 

számlán lévő összeg felosztásához a befizető állattartók részére a melléklet szerint. 

 

Nagy László polgármester: Megalakult Bőcsön a Rózsafa Hagyományőrző Egyesület. Írtak egy 

kérvényt, amelyben az önkormányzat anyagi támogatását kérik. Az egyesület alakuló ülésén 

elmondta, hogy a hagyományőrzésre fektessék a hangsúlyt, a tevékenységüket ne egy másik 

egyesület terhére folytassák. Véleménye szerint ennek az új civil szerveznek most még időt kell 

adni a bizonyításra, ha az idő beigazolja életképességüket, anyagi támogatást is kaphatnak majd az 

önkormányzattól. 

 

Bai Lászlóné képviselő: A Hagyományőrző Egyesület úgy érzi, nem riválisa a Nyugdíjas 

Egyesületnek. 

 

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 

 

 

 

 

 Bálint László              K. Nagy László 

 alpolgármester             képviselő 

            jegyzőkönyv-hitelesítő                       jegyzőkönyv-hitelesítő 


