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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött  képviselő-testületi  ülésén 

2011. 11. 23-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 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről jelen van Bandzsók Sándor elnök 

 

Lakosság részéről érdeklődők: 15 fő 

 

 

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. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

2. Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

- tájékoztató az egyéb követelések és részesedések állományának (pénzeszközök) 

alakulásáról. TÁBLÁZAT ISMERTETÉSE 

      Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása, módosítása. 

A II. félévi jutalomalap (bruttó 25 MFt) megállapítása. 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4.  Bőcs Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének megtárgyalása, 

elfogadása  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Az Önkormányzat és Miskolc MJ Város között létrejött társulási megállapodás 

megszüntetése. (A megállapodás tárgya a közterület-felügyeleti együttműködés.) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program pályázaton való 

részvétel (önrész 20 %). A pályázatot ingyenesen a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. végzi. 

A pályázat tervezett nettó költsége, amely a Malom felújítási munkálataira vonatkozik 

72,5 MFt. 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Általános Iskola belső szabályzatainak megtárgyalása, jóváhagyása: 

- 2011/2012. tanévre szóló munkatervének jóváhagyása 
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- gyakornoki szabályzat jóváhagyása 

- minőségirányítási program jóváhagyása 

- pedagógiai program jóváhagyása 

- esélyegyenlőségi terv jóváhagyása 

- SZMSZ  jóváhagyása 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

              Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

8. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről (szóban) 

 

      -   1 fő határozott idejű létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban vagy az Általános 

Iskolában (Bulyáki Magdolna előadó szerződése lejár decemberben) 

 

- Idősek Otthona átadása-átvétele (háromoldalú ill. kétoldalú megállapodásról tájékoztató) 

 

- Külföldi labdarúgó átigazolási ügye 

 

- Konferencia az új önkormányzati törvényről, köznevelési törvényről 

- ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015 jelű, „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Bőcs 

községben” című pályázatról tájékoztató (a pályázat nyertese az önkormányzat, az összeg 

73.182.309,- Ft) 

 

- az Általános Iskola tantárgyfelosztása 

 

- Borsodi Sörgyártól megvásárolt ingatlan (műhely) átvezetése az ingatlan-nyilvántartáson 

 

-  az Általános Iskolai büfé  szerződésének megtárgyalása (csipsz, rágó, cola, stb.) 

 

- 1 fő fizikai, határozott idejű munkaszerződés lehetősége azoknak, akiknek a szolgálati 

idejükhöz max. 1 év hiányzik (csak polgármesteri hatáskör) 

 

- tájékoztató a szalmabála tüzelésű kazán építési engedélyezési eljárásáról 

 

- a temperáló kazán tervezéséről, bekötéséről tájékoztató (Bölcsőde-óvoda) 

 

- óvoda-bőlcsöde környezetének rendbetételéről tájékoztató (nagyfeszültségű oszlopok, 

belső udvar, gázbekötés, csapadékvíz-elvezetés) 

 

-  a megnyert IKSZT pályázat alapján 3 fő 3 évig történő foglalkoztatása  

 

- Szent Vitus Alapítvány kérelme (támogatás pénzeszközzel) 

 

- Baptista Gyülekezet kérelme (bútorok, berendezések) 

 

- Sportpálya öltöző fűtés, melegvíz rekonstrukció 

 

- Tejcsarnok melletti nyárfaerő gyérítés (rászorultak részére) 

 

- Sportcsarnok takarítógép selejtezése, - új gép beszerzése 

 

- Köztéri szobor, emlékmű építésének támogatása (80.000,- Ft) 

 

 

      9. Bejelentések, javaslatok, indítványok 

 



 3 

 

      10. Zárt ülés (államigazgatási, személyi ügyek, fellebbezések) 

 

- Horváth Pálné kéményjavításhoz anyagot kér 

 

- Orosz Zsuzsanna lakbértartozás ügye (kéri elengedni) 

 

- Fehér Józsefné támogatási kérelme lánya részére 

 

- Véradók jutalmazása nevesítve 

 

- Illés István és élettársa Budai Edit vevőkijelölése házas ingatlanra (falfestéket kérnek) 

 

- Szegedi Miklós ingatlanvásárlása (279/2011.(VI.23.) számú határozat módosítása) 

 

- Pálinkás Szabolcs fellebbezése 

 

- Szociális támogatásokról szóló kérelmek megtárgyalása 

 

 

 

 

 

1. napirend: 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy elsősorban az 1. napirend keretében 

kéri tárgyalni a 2012. évi koncepciót és ezt követően a hozzá szorosan kapcsolódó napirendi 

pontokat. Erre azért van szükség, mert közmeghallgatásról is szó van és szeretné, ha a képviselő-

testületen kívül megjelentek segítenék az önkormányzat munkáját hozzászólásukkal, javaslatukkal. 

Ismerteti kivonatosan a kiadott írásbeli koncepciót valamint a koncepcióhoz szorosan kapcsolódó 

folyamatban lévő pályázatokat. Egyidejűleg bemutatja az áthúzódó beruházásokat is.  

Kéri ismételten a jelenlevőket, hogy támogató hozzászólásaikkal, javaslataikkal egészítsék ki az 

elhangzottakat.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület határozattal járuljon hozzá az érdeklődők aktív részvételéhez, 

hozzászólásaikhoz. 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

401/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: A közmeghallgatáson résztvevők részére hozzászólás lehetőségének megadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a közmeghallgatáson 

résztvevő érdeklődők a testületi ülés valamennyi napirendi pontjához hozzászólhatnak, javaslatokat 

tehetnek. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnali 

 

 

Bikki István érdeklődő szerint a Malom rekonstrukciója, üzemképessé tétele, környezetének 

rendbetétele nagyon jó terv. Kérdés, hogy a Bársonyoson leáramló víz elegendő lesz-e a  malom 

működtetéséhez. 

 



 4 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy milyen módon működik a vízi malom, 

mennyi a vízszükséglete. Egyidejűleg „átvált” a 6. napirendi pontra. 

__________________________________________________________________________ 

 

6. napirendi pont: ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program 

pályázaton való részvétel (önrész 5 %). A pályázatot ingyenesen a Kroda Pályázati Tanácsadó 

Kft. végzi. A pályázat tervezett nettó költsége, amely a Malom felújítási munkálataira 

vonatkozik 72,5 MFt. 

 

Nagy László polgármester részletezi az ÉMOP 3.1.3-11. szám alatti pályázatot. Kihangsúlyozza 

az elnyert pénzösszeget valamint annak egyéb költségeit. Javasolja, hogy a képviselő-testülete az 

ismertetett számok alapján fogadja el a pályázatot és azt, hogy azon az önkormányzat vegyen részt. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

402/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: ÉMOP 3.1.3-11. szám alatti pályázat elkészítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP 3.1.3-11. szám alatti és a „Kisléptékű 

településfejlesztés vidékfejlesztési program” kiírása alapján pályázatot nyújt be. A pályázat 

elnyerhető nettó költsége 72,5 MFt, 5 % önrész mellett a pályázattal kapcsolatos tervdokumentáció 

nettó költsége 3,2 MFt. 

Felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület, hogy a pályázattal kapcsolatos 

megállapodásokat, szerződéseket kösse meg és teljes jogkörben lássa el az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a jelenlevők és képviselő-testület térjen vissza a 2012. 

évi koncepció tárgyalásához. 

 

Bikki István érdeklődő: 

- megjegyezni kívánja, hogy a Vadásztársaság a község érdekében tett feladatai között  

szerepel a dúvadírtás, de egyéb feladatokat is ellátnak és ezért eddig nem kaptak 

semmilyen támogatást, - a jövőben erre igényt tartanának 

- a Vadásztársaság 40 fős, ebből 16 fő bőcsi 

- javasolja, hogy az árvizek miatt épüljön meg egy ideiglenes gyalogos híd a Hernádon 

- megítélése szerint a szivattyúk teljesítményét növelni kell, mert az árvíz miatt nem az 

elvárt módon működtek 

- információja szerint a most épülő óvoda 6 csoporttal betervezve kicsi lesz, hiszen a 

gyermeklétszám nő 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint a szivattyúkkal alapvető gond nem volt, hiszen a 2 db 

átemelő szivattyúból 1 db mindig működőképes volt. 

 

Takács Edina Családsegítő Központ vezetője: 

- egyetért a köztéri, beltéri kamerák továbbfejlesztésével 

- rossz a tapasztalata a konferenciákról, konkrétumokról az átszervezés kapcsán senki nem 

szólt 

 

Nánási Erzsébet Rózsafa Hagyományőrző Egyesület vezetője: 

- csak támogatni lehet a malom és környékének rekonstrukcióját, jó ötlet 
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- javasolja a helyi tévé közvetítési időpontját megváltoztatni, mert így sokan nem tudják 

azt nézni 

 

Szegedi Lászlóné Faluházvezető:    

- felajánlja, hogy a helyi televízió közvetítésével kapcsolatos, az adásidő megváltoztatására 

vonatkozó javaslatokat felméri a településen 

 

Szőnyi Tamás lelkipásztor: 

- hiányolja, hogy nincs közvetítés Bőcsön a Református Egyházról 

- javasolja köztérre az infrakamerák felszerelését 

- a templom kert körüli járda, a turulmadár emlékmű körüli díszburkolat helyes döntés volt 

- a belső-bőcsi temető rendezett, azonban javasolja  a polgárőrség rendszeres felügyeletét 

- a templom és a középületek megvilágítását kezdeményezi 

 

Bálint László alpolgármester: 

- kezdeményezi, hogy a helyi televízióhoz adjanak programot az intézményvezetők 

2012.évre 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- ismerteti a Balatonfüreden rendezett konferencia előadását kivonatosan, valamint a 

Budapesten rendezett közigazgatási konferencia tapasztalatait 

- szerinte 2012. évre tökéletes koncepciót nem lehet elkészíteni, de mivel kötelező 

napirendről van szó, így tárgyalni köteles a képviselő-testület 

- tájékoztatást ad az egyéb követelések és részesedések  pénzügyi állományának 

alakulásáról 2001-től napjainkig. Javasolja, hogy az erről készült táblázatot polgármester 

úr ismertesse részletesen és a táblázatot tartalmazza a jegyzőkönyv 

 

Nagy László polgármester ismerteti az egyéb követelések és részesedések pénzügyi állományának 

alakulásáról szóló táblázatot. 

 

Bai Lászlóné képviselő: 

- megítélése szerint szükség van egy új erőgépre, mert a jelenlegi már elhasználódott 

- továbbá szükség van telephely felújításra, ezen belül a szennyvíztelep rekonstrukciójára 

is, - természetesen pályázat útján 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető: 

- szerint az új óvoda megépítése után egy korszerű intézmény működése indul be Bőcsön. 

Az új óvoda 5 csoportos. 

- A köznevelési törvény tervezete szerint 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda, ez esetben 

az 5 csoportos óvoda mellett működtetni szükséges a régi óvodát. Javasolja annak 

felújítását, átalakítását 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató: 

- bejelenti, hogy 3 éves lesz a szakképzés, szükség lesz plusz 1 fő pedagógusra 

- kezdeményezi a beltéri kamerák felszerelését az iskolába 

- tájékoztatást ad arról, hogy az iskolába betörtek és számítástechnikai berendezéseket 

vittek el 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: 

- megítélése szerint a szakiskola helyett gimnáziumot kellene indítani 

- a gépkocsivezetők túlórája legyen finanszírozható, a túlórák lecsúsztatása nem kielégítő 

„finanszírozás” 

 

Nagy László polgármester a 2012. évi koncepcióval kapcsolatos napirendet lezárta és kérte a 

képviselő-testületet, hogy a koncepciót fogadja el. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

403/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi koncepció megtárgyalása, elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi gazdasági koncepciót megtárgyalta és 

elfogadta úgy, hogy abba beépíti a közmeghallgatáson részvevők javaslatait. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

 

2. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról 

- tájékoztató az egyéb követelések és részesedések állományának (pénzeszközök) 

alakulásáról. TÁBLÁZAT ISMERTETÉSE 

 

Nagy László polgármester felhívja Zsámba Lajosné pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse az 

I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 

 

Zsámba Lajosné pénzügyi csoportvezető az írásban kiadott beszámolót kivonatosan ismertette. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

404/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról tájékoztató 

            Tájékoztató az egyéb követelések, részesedések pénzügyi állományának alakulásáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- elfogadta az önkormányzat 2011. évi I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatót 

- tudomásul vette az önkormányzatot érintő egyéb követelések és részesedések 

állományának 2001-2011. alakulásáról azzal a kitétellel, hogy ha lehetőség nyílik a 

beszámolóban szereplő kintlévőségek behajtására, akkor annak érdekében minden 

jogtechnikai eszközt fel kell használni. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozat mellékletét képezi az egyéb követelések, részesedések pénzügyi állományának 

alakulásáról szóló táblázat 
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KIMUTATÁS  

 
2001.-2011.-ig 

 

 

Megnevezés 

Bekerülési  

érték (Ft)  

Önkormányzati határozat alapján az egyéb követeléseknél elszámolt értékvesztés évenkénti alakulása (Ft-ban) Leírás, 

értékesítés 

összesen 

Könyv 

szerinti érték 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.-2010. Ft-ban Ft-ban 

Dorel-Med Rt. 87.009.132 0 0 87.009.132 0 0 0 0 0 87.009.13

2 

0  

felszámolva 
Silvana 332.481.200 0 0 99.744.360 18.618.947 150.000.000 54.118.000 9.999.893 0 332.481.2

00 

0 bh. 

követelés 
Generálbróker Rt. 150.076.587 22.511.488 0 38.269.530 22.323.892 0 50.000.000 0 0 133.104.9

10 

16.971.677 

Babik József 43.100.335 0 0 0 0 27.000.000 10.000.000 6.100.335 0 43.100.33

5 

0 

S.C. Accord S.R.L. 3.436.228 0 0 0 0 0 0 3.436.228 0 3.436.228 0 

Simon Dezső 153.933 0 0 0 0 0 0 153.933 0 153.933 0 bh. követelés 

Takács János 19.048 0 0 0 0  0 0 19.048 0 19.048 0 bh. 

követelés 
Horváth András 68.740 0 0 0 0 0 0 68.740 0 68.740 0 bh. 

követelés 
Összesen 616.345.203 22.511.488 0 225.023.022 40.942.839 177.000.000 114.118.000 19.778.177 0 599.373.526 16.971.677 
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KIMUTATÁS  

 
2001.-2011.-ig 

 

 

Megnevezés 

Bekerülési  

érték (Ft)  

Önkormányzati határozat alapján a részesedéseknél elszámolt értékvesztés évenkénti alakulása (Ft-ban) Leírás, 

értékesítés 

összesen 

Könyv 

szerinti érték 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.-2010. Ft-ban Ft-ban 

Dorel-Med Rt. 331.300.000 0 110.256.640 221.043.360 0 0 0 0 0 331.300.0

00 

0  

felszámolva 
AQUA Kultúra Kft. 295.000.000 0 47.023.000 45.046.500 0 150.000.000 52.930.500 0 0 295.000.0

00 

0 

végelszámol

va 
Biopack 2001. Kft. 226.600.000 0 0 0 0 0 30.000.000 196.600.000 0 226.600.0

00 

0 

végelszámol

va 
Azymuth AC. Kft. 18.500.000 0 0 0 0 11.846.000 2.954.000 3.700.000 0 18.500.00

0 

0 

felszámolva 
Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 15.000.000 0 0 0 0  3.647.000 8.353.000 0 0 12.000.00

0 

3.000.000 

Élhetőbb Bőcsért 

Nonprofit Kft. 

500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 

Összesen 886.900.000 0 157.279.640 266.089.860 0 165.493.000 94.237.500 200.300.000 0 883.400.000 3.500.000 
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3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása, 

módosítása. A II. félévi jutalomalap (25 MFt) megállapítása. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti tételesen az I-III. negyedéves költségvetés sarokszámait. Javasolja a 

II. félévi 25 millió Ft jutalomalap beépítését a költségvetésbe, -amennyiben ezzel egyetért a képviselő-testület. 

Ebben az esetben az Önkormányzatnál dolgozók valamint az önkormányzat intézményeinél és egy cégeinél 

dolgozók 1-1 havi jutalomban részesülnek. Felhívja a képviselő-testületet arra, hogy a polgármester jutalmát 

külön határozatban kell rögzíteni. 

 

 

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

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

18/2011. (XI.23.) 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.08.) rendelet módosításáról 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 

65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1. § A rendelet hatálya Bőcs Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára és az 

Önkormányzat költségvetési szerveire,  intézményeire terjed ki. 

2. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

 

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

 

a)   költségvetési bevétel főösszegét         1.022.093 eFt 

 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                    1.822.738  eFt 

 

c)   költségvetés hiányát                                                                800.645   eFt                                                          

 

           állapítja meg. 

 

(2) A képviselőtestület a 800.645 e Ft összegű költségvetési hiány fedezetét belső forrásból, az 

előző évi pénzmaradvány igénybe vételével finanszírozza. 

 

(3) A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok működési kiadási előirányzata  

585.468 eFt, melyből 
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                  Személyi jellegű juttatás:                  129.676 e Ft 

                  Munkakadót terhelő járulékok:             32.916 e Ft 

                  Dologi jellegű kiadások:                                 111.636 e Ft 

                  Speciális célú támogatás 

                  (társadalom és szociálpolitikai kiadás):         103.718 e Ft.  

                  Támogatás értékű működési kiadás                 28.203 e Ft 

                  Működési célú pénzeszköz átadás                 179.319 e Ft 

 

 

 

      (4)   Cigány Kisebbségi Önkormányzat  

        a) 2.§ (1) bekezdés a)  pontban megjelölt főösszegből bevétel 2.807 e Ft, ebből: 

                              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) 2.§ (1) bekezdés b) pontban megjelölt főösszegből  kiadás  2.807 e Ft, ebből: 

 

            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.§      A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül céltartalékot, valamint   

           általános tartalékot nem  állapít meg. 

      

            

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. 
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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.  

 

3. 

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. 

4. 
 

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. § A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja  

         meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

   

18. § A Polgármesteri Hivatalnál a  céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem  

         haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a  

         20 %-ot. 

 

19. § Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinél a jutalmazásra,  

         prémiumra kifizethető együttes összeg -beleértve a jutalom előirányzatának  
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         felhasználását is – nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások  

         előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

20.§ (1) 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.  

         (2)  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.§ (1) 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. 

         (2) 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. 

(3) 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 118. §-ának (2) 

bekezdésének 2. pontjának c) alpontjában 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. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon, 2011. november 24-én lép hatályba.   

          

 

 

 

 

 

7. napirendi pont: Általános Iskola belső szabályzatainak megtárgyalása, jóváhagyása: 

- 2011/2012. tanévre szóló munkatervének jóváhagyása 

- gyakornoki szabályzat jóváhagyása 

- minőségirányítási program jóváhagyása 
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- pedagógiai program jóváhagyása 

- esélyegyenlőségi terv jóváhagyása 

- SZMSZ  jóváhagyása 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a szabályzatok jóváhagyása 

képviselő-testületi hatáskör. Javasolja azok jóváhagyását. 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató bejelenti, hogy ezek a belső szabályzatok el voltak készítve, azonban a 

záradékolásuk nem történt meg. Javasolja jóváhagyását és záradékolását a szabályzatoknak. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

405/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Általános Iskola belső szabályzatának jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi szabályzatokat jóváhagyta: 

a)    2011/2012. tanévre szóló munkaterv 

b)     gyakornoki szabályzat  

c)     minőségirányítási program  

d)     pedagógiai program  

e)     esélyegyenlőségi terv  

f)     SZMSZ   

Felhatalmazza a polgármestert a belső szabályzatok záradékolására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

4. napirendi pont:  Bőcs Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének megtárgyalása, 

elfogadása  

 

Török Barnabás czt. főjegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy minden év azonos időszakában 

kerül sor a belsőellenőrzési ütemterv elfogadására: Miskolc Kistérség Belsőellenőrzési Csoportja vizsgálni 

fogja 2012-ben az általános iskola túlóra felhasználását. Erre 10 revizori órát terveztek. Javasolja a tervezet 

elfogadását. 

 

Bai Lászlóné képviselő elhagyta a termet. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

406/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi belsőellenőrzési ütemterv 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi belsőellenőrzési ütemtervet elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Török Barnabás czt. főjegyző javasolja, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg külön határozatban döntsön a 

polgármester jutalmáról. 

 

Bai Lászlóné képviselő szerint egy havi jutalmat kapjon minden önkormányzati dolgozó, egyidejűleg egyetért 

azzal, hogy a polgármester jutalma külön határozatban legyen rögzítve. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

407/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Jutalom megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- javasolja, hogy minden dolgozó 1 havi illetményének, munkabérének megfelelő jutalmat kapjon 

- Nagy László polgármestert 1 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

 

 

5.  napirendi pont: Az Önkormányzat és Miskolc MJ Város között létrejött társulási megállapodás 

megszüntetése. (A megállapodás tárgya a közterület-felügyeleti együttműködés.) 

 

Tóth László képviselő elhagyta a termet. 

Bai Lászlóné képviselő visszajött. 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző bejelenti, hogy a négyoldalú megállapodást a közterület-felügyeleti ellátásra 

Onga, Sajólád, Felsőzsolca és Bőcs önkormányzata írták alá 2008-ban. Az önkormányzatok a megállapodást ez 

év végével javasolják felmondani. A felmondást kezdeményezte Onga és Sajólád, amelyhez csatlakozott 

Felsőzsolca. Ez esetben nincs más teendő, mintsem Bőcs önkormányzata ezzel egyetért és tudomásul veszi. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

408/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közterület-felügyeleti ellátásra kötött megállapodás megszüntetése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 804/2008.(XII.12.) számú határozata alapján megkötött 

társulási megállapodást 2011. december 31. napjával megszünteti. 

A megállapodás tárgya: társulási megállapodás közterület-felügyeleti együttműködésről. 

A határozatról értesül Miskolc MJ Város Önkormányzat polgármestere dr. Kriza Ákos. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

K. Nagy László képviselő elment. 

 

8.  napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről (szóban) 
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Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 1 fő köztisztviselő határozott idejű 

jogviszonya megszűnik. Jól képzett ügyintézőről van szó, ezért javasolja a szerződését meghosszabbítani 6 

hónappal. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

409/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatalban 1 fő státusz létrehozása határozott időre 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban plusz 1 fő ügyintézői státuszt hoz 

létre 2012. június 30-ig. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy teljes körben járjon el a státusz létrehozásával 

kapcsolatos eljárás létrehozásában. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- tájékoztatást ad a Bőcsi Idősek Otthona átadás-átvételével kapcsolatban (a háromoldalú ill. a 

kétoldalú megállapodásról információt ad) 

- bejelenti, hogy a külföldi labdarúgó átigazolási ügyével kapcsolatban információt kért a 

Polgármesteri Hivatal a DVTK-tól 2011. szeptemberében, valamint az MLSZ-től 2011. októberben 

és novemberben. Válasz eddig nem érkezett, de telefonon a versenyigazgató azt ígérte, hogy 2011. 

december 11-ig válaszolni fognak 

 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy Bőcs Önkormányzata pályázatot nyert. A pályázat száma: ÉMOP 

3.1.2/E-11-2011-0015. Elnevezése: „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Bőcs községben”. Az 

önkormányzat a pályázaton 73.182.309,- Ft-ot nyert. Javasolja, hogy a képviselő-testület határozatban értsen 

egyet a pályázattal. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

410/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: ÉMOP 3.1.2/E-11-2011-0015. számú pályázat megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete örömmel vette tudomásul, hogy a tárgyban megjelölt számú 

„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Bőcs községben” elnevezésű pályázaton a település 73.182.309,- Ft-ot 

nyert.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel vegyen részt, a 

szerződéseket, megállapodásokat írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Török Barnabás czt. főjegyző: bejelenti, hogy az általános iskola igazgatója benyújtotta az iskola  I. félévre 

vonatkozó tantárgyfelosztását. Javasolja változtatás nélküli jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

411/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Általános iskola tantárgyfelosztásának jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 2011-2012. tanév I. félévi tantárgyfelosztását jóváhagyta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tantárgyfelosztást írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az általános iskolai büfé működtetéséről, 

szerződés-tervezet felülvizsgálatáról.  

 

Török Barnabás czt. főjegyző érdeklődik, hogy a szóban forgó büfé működési engedéllyel rendelkezik-e. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

412/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Általános iskolai büfé működésének felülvizsgálata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- kezdeményezi az általános iskolai büfé működési engedélyének, hatályos szerződésének 

felülvizsgálatát 

- a büfében a gyermekek részére forgalmazható egészségügyileg megalapozott termékekről adjon 

tájékoztatást a helyi gyermekorvos 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a felülvizsgálatban teljes jogkörrel vegyen részt. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal ill. a soron következő képviselő-testületi ülés 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Bőcs községben több olyan ember 

lakik, akiknek a szolgálati idejükhöz 1 éven belüli munkaviszony szükséges ahhoz, hogy nyugdíjat kapjanak. 

Az elkeseredett emberek a település polgármesteréhez már több alkalommal, de segíteni nem volt lehetősége, 

mert erre a célra az önkormányzatnál, intézményeinél státusz nincs. Javasolja olyan munkahely kialakítását 

(státusz létrehozását), amely ezeknek az embereknek segítséget nyújt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

413/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Határozott idejű munkaviszony létrehozására lehetőség biztosítása 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért az előterjesztéssel és olyan határozott idejű 

munkaviszonyhoz kötött státuszt hoz létre, amelyen azok az emberek foglalkoztatására van lehetőség, akiknek 

1 éven belüli munkaviszonyra van szükség ahhoz, hogy nyugellátásban részesüljenek. 

Az alkalmazás feltétele az, hogy a kérelmező a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól beszerzett szolgálati időre 

vonatkozó okiratot csatolja be a kérelemhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a foglalkoztatás megszervezésével és az ezzel kapcsolatos 

eljárás lebonyolításával.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester:  
- a szalmatüzelésű kazán építési engedélyezési eljárásáról tájékoztatja a képviselő-testületet. Tény, 

hogy az építési engedélyezési eljárást és az engedély kiadását Mérésügyi Hatóság adja ki. Jelenleg 

azt várja a hatóság, hogy jogerős legyen az engedély. (Franciaországban tartózkodó ügyfél is 

szerepel az eljárásban.) 

- Bejelenti, hogy a temperáló kazán bekötése megtörtént az új óvodában. A belső munkálatok a télen is 

folytatódnak. 

- Tájékoztatást ad arról, hogy az óvoda környezetének rendbetétele megtörtént, folyamatban van a 

belső udvar valamint az utcafront rendbetétele. 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az elnyert IKSZT pályázat feltételét biztosítania kell az 

önkormányzatnak azzal, hogy 3 főt kell foglalkoztatni a Faluházban. A 3 fő foglalkoztatásának 

megvannak a végzettség, képzettség feltételeire vonatkozó előírásai. Javasolja, hogy a képviselő-

testület határozatban fogadja el a 3 fő foglalkoztatására vonatkozó kitételeket. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

414/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: IKSZT pályázat alapján 3 fő státusz létesítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Megismerte „az IKSZT Faluház Integrált Közösségi Térré alakítása” projektet 

- A fentiek alapján 3 évre 3 fő foglalkoztatását írja elő a projekt, amit a képviselő-testület tudomásul 

vett. 

- Vállalja a projekt keretében 1 fő főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott legalább felsőfokú 

végzettséggel rendelkező munkavállaló alkalmazását, továbbá 2 fő részmunkaidős legalább 

középfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló alkalmazását 

- Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység 

lebonyolításával, az okiratok, szerződések, megállapodások aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: Ismerteti az Szent Vitus Alapítvány kérelmét, miszerint az eddigiekhez 

hasonlóan pénzügyi támogatást vár. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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415/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Szent Vitus Alapítvány kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szent Vitus Alapítvány kérelmének helyt ad, ezzel 

egyidejűleg 5.000,- Ft támogatásban részesíti. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a Baptista Gyülekezet kérelmét, amelyben bútorokat, berendezéseket 

kérnek az önkormányzattól. 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

416/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: A Baptista Gyülekezet kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a lehetőségeket figyelembe véve használt bútorokkal, 

berendezésekkel fogja támogatni a Baptista Gyülekezetet. A bútorok selejtezését követően tájékoztatja a 

Gyülekezetet arról, hogy részesülnek-e a leselejtezett, de használható bútorokból. Felhatalmazza a 

polgármestert arra, hogy a használt bútorokból adjon át a Gyülekezetnek. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a sportpálya öltöző fűtés és melegvíz berendezései korrodáltak, 

vízkövesek. Hatékonyságuk rendkívül rossz, ezért javasolja ennek felülvizsgálatát, szükség szerinti 

rekonstrucióját.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

417/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Sportpálya öltöző fűtés és melegvíz rekonstrukciója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Bőcs polgármesterét, hogy vizsgáltassa felül 

szakemberekkel a tárgyban nevezett berendezéseket és vizsgálatot követően adjon tájékoztatást arról, hogy 

indokolt-e a berendezés esetleges cseréje, felújítása. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad a Tejcsarnok melletti nyárfaerdő gyérítéséről, a sérült, korhadt fák 

kivágásáról. A kivágott fákat javasolja átadni a rászorultak részére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

418/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Tejcsarnok melletti nyárfa erdő gyérítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tejcsarnok közelében lévő nyárfák 

ritkítása (gyérítése) történjen meg, a kivágott fákat pedig át kell adni a rászorultak részére megfelelő díjazás 

ellenében. 

A képviselő-testület a kivágott fák értékét 7.000,- Ft/ m3-ben (erdei m3) állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy 

az ár nem tartalmazza a szállítás költségét.  

A szociálisan rászorultak lakóházanként 1 m3 fát kaphatnak. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző bejelenti, hogy használhatatlanná vált az általános iskolai sportcsarnok 

takarítógép, javasolja új gép beszerzését, melynek vételára kb. 600.000,- Ft + ÁFA. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

419/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Sportcsarnok takarítógép selejtezése, új gép beszerzése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- egyetért a nagy értékű, de elhasználódott takarítógép selejtezésével és egy új takarítógép 

beszerzésével 

- új takarítógép beszerzésére 600.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat lebonyolításával és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester kezdeményezi, hogy a képviselő-testület a református templom melletti köztéri 

szobor és emlékmű építését támogassa pénzeszközzel. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

420/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Köztéri szobor és emlékmű építésének támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a református templom melletti köztéri szobor, emlékmű 

építését 85.000,- Ft-tal támogatja. Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések 

megtételére, szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Nagy László polgármester javasolja az Energiaudvar elnevezésű pályázattal kapcsolatos határozat 

kiegészítését azzal, hogy az önkormányzat további 500.000,- Ft-ot biztosít e feladatra az Élhetőbb Bőcsért 

Nonprofit Kft. részére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

421/2011.(XI.23.) K.T. határozata 

 

Tárgy: „Energiaudvar” pályázat  379/2011.(X.19.) K.T. határozatának módosítása 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tárgyban megjelölt határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

- további 100.000,- Ft támogatást nyújt a Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft-nek a pályázatíráshoz,  

-  és további 500.000,- Ft támogatást nyújt abban az esetben, ha a pályázat nyer. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester, 

             Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. vezetője 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 9.  napirendi pont: Bejelentések, javaslatok, indítványok 

 

 

Bai Lászlóné képviselő felmérette a településen található közkutakat és kéri a képviselőket, hogy a közkutak 

megszüntetésére vonatkozó javaslataikat a következő testületei ülésre hozzák be. A hatályos jog szerint ahol 

nincs biztosítva a vezetékes ivóvíz, ott 250 m-en belül közkutat kell működtetni.  

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a szomszédos településeken nincs 

szabályozva a mozgóárusi tevékenység. Kéri a képviselő-testületet, hogy a következő ülésen tárgyalják meg a 

mozgóárusítás kérdését. 

 

 

 

Nagy László  polgármester az ülést bezárta, mert a testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


