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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi  ülésén 2011. 09. 13-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás címzetes főjegyző 

 

Meghívottak: Dr. Bogyay Ferenc r.ezredes, rendőrkapitány 

                       Bukszár Zsolt r.őrnagy, őrsparancsnok 

                       Bányainé Fekete Nóra r.őrnagy, őrs pkh. 

                       Szoboszlai Tibor r.tzrs. 

                       Mertus Barnabásné Pénzügyi Bizottság tagja 

                       Stefánné Nagy Magdolna Pénzügyi Bizottság tagja 

                       Zsámba Lajosné köztisztviselő, pénzügyi vezető 

 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 6 fő jelen van. 

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőjeként egyhangúlag Bálint László 

alpolgármestert   és Bai Lászlóné  képviselőt jelöli ki és az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Rendőrség beszámolója Bőcs közrend, közbiztonság helyzetéről 

Előadó: Városi rendőrkapitány 

   

2. PB tájékoztatója a 2011. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: PB elnöke 

  

3. 2011. évi I. félévi költségvetés teljesítéséről beszámoló, rendeletalkotás 

(265/2011.(VI.03.) számú határozat visszavonása) 

Előadó: polgármester 

  

4. Bursa Hungarica pályázatban való részvételhez nyilatkozat 

Előadó: polgármester 

 

5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

Előadó: czt. főjegyző 
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6. Helyi jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló  

rendelet 

      Előadó: czt. főjegyző 

 

7. - Óvoda elnevezése 

           - Alapító okiratok (óvoda, iskola, Polgármesteri Hivatal, Családsegítő Szolgálat) meg- 

tárgyalása, elfogadása 

      Előadó: czt. főjegyző 

 

8. Bőcs körtöltéssel (gáttal) érintett ingatlanok tulajdonjogi rendezése 

Iskolaudvar melletti 171/1 és 171/2 hrsz. ingatlanok (kertek) megosztással kapcsolatos 

feladatok 

Előadó: polgármester 

 

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előadó: czt. főjegyző  

 

10.  A közterület rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos  

eljárásról és a használati díjakról szóló 4/2009.(IV.3.) rendelet módosítása 

 

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

Előadó: polgármester 

  

12. Bejelentések, javaslatok, indítványok 

- Sport Bizottság üléséről tájékoztató, Expert Express Vezetési Tanácsadó Kft. 

megbízása (támogatási igazolás kiadása iránt) 

 

-   Az Önkormányzat tulajdonát képező sportcélú ingatlanok használatára beadott  

pályázatok elbírálása (a szerződés megkötésére felhatalmazást kell adni az 

alpolgármesternek) 

  

- Therme Kft. és az Önkormányzat közötti szerződésben foglalt fizetési határidő 

meghosszabbítása (határozat) 

 

           - Óvoda-bölcsőde folyosójának álmennyezettel történő ellátása  

 

 

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

 

 

1. napirendi pont 

 

Nagy László polgármester felkéri dr. Bogyai Ferenc rendőrkapitányt, hogy tartsa meg 

beszámolóját Bőcs község bűnügyi, közbiztonság helyzetéről. 

 

Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány elmondja, hogy a magánlakások ellen elkövetett 

betöréses lopások miatt a lakosság biztonságérzete romlik. A rendőrségnek mindent meg kell 

tenni nemcsak a jogszabályok betartásával, hanem a bennük lévő lehetőségek kihasználásával 

is. Fontos feladat a rendőri tekintély visszaállítása. A tulajdon elleni cselekmények irritálják a 

legjobban a lakosokat. Most már lehetőség van gyorsított eljárás lefolytatására. A bűnözés 
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csökkentésében hatékony, ha a gyors tettenérést gyors szankció követi: 72 órán belül bíróság 

elé állítják az elkövetőt és ítélet születik. A bőcsi statisztikai adatok 2011-ben sajnos nem az 

elvárásokat tükrözik. A Felsőzsolcai Rendőrőrs korábbi átszervezését ismerteti, kijelenti, 

hogy a bőcsi KMB csoporthoz nem kívánnak nyúlni. A körzeti megbízottakkal szemben 

elvárja, hogy érvényesüljön a területi elv, tudják, kik uzsoráznak, milyen kocsival járnak, 

mikor hagyják el a települést, stb. A kellő információk begyűjtését követően jöhet a hatékony 

munka.  

 

Nagy László polgármester kérdezi, mit tegyenek, ha az ügyfél nem megfelelő hangnemet 

választ, megsérti a hivatali dolgozókat. Másik kérdése: lehetségesnek tartja-e, hogy a 

térfigyelő kamerák által felvett anyagot megbízható, képzett polgárőrök is figyelemmel 

kísérjék, segítve a rendőrség munkáját.  

 

Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány: Ha az ügyfél nem megfelelően viselkedik a hivatalban, 

az a társadalmi együttélés szabályainak semmibevétele. Ezért telefonon azonnal ki kell hívni a 

rendőrséget, majd legyen aki vállalja a tanúskodást is. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban 

úgy érzi, hogy a jogalkotás nem igazán fogja lehetővé tenni civil szervezeteknek, 

magánszemélyeknek (polgárőröknek) a bevonását. Nem a kamerák számának növelése és a 

rendszerbe bevont személyek körének bővítése fogja a bűnözést csökkenteni, a kamera nem 

csodafegyver. 

 

Bukszár Zsolt r.őrnagy, Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnoka nem ígéri, hogy Bőcsön 

mindig lesz rendőr, de Felsőzsolcán folyamatos a jelenlétük, a 107-es telefonon elérhetőek. 

Megköszöni az önkormányzat által nyújtott támogatást. 

 

Bai Lászlóné képviselő érdeklődik, hogy egy őrző-védő cég által kezdeményezett 

jelzőrendszer kiépítése a lakosság részére mennyire hatékony, tud-e erről a rendőrség. 

 

Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány: Az őrző-védő cégek ilyen irányú tevékenysége piaci 

alapon működik, a lakosság és az önkormányzat feladata vizsgálni a hatékonyságukat. A 

rendőrség a különböző cégeket nem véleményezi. Mint rendvédelmi dolgozó örül és 

támogatja ezeknek a rendszereknek a létrejöttét.  

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök a Kisebbségi Önkormányzat és a rendőrség közötti 

együttműködési megállapodás megkötését szorgalmazza. 

 

Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány nem híve az együttműködési megállapodások 

kötésének, viszont az együttműködést szívesen vállalja, ha van olyan vezetője a kisebbségnek, 

akire hallgatnak. Fontosnak tartja a sport területére irányítani a fiatalokat, a sport 

szabálykövetésre nevel. 

 

Nagy László polgármester megköszöni a rendőrség részéről a megjelenést, bízik benne, 

hogy a jövőben is fenn fogják tartani a rendet, ehhez kitartást, erőt, egészséget kíván.   

  

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

346/2011.(IX.13.) K.T. határozata 
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Tárgy: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a rendőrség beszámolóját elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi Bizottság jelentését az 

önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

347/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy:A Pénzügyi Bizottság jelentése az önkormányzat  I. féléves gazdálkodásáról  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság jelentését elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont 

 

Nagy László polgármester és Zsámba Lajosné pénzügyi csoportvezető ismerteti az I. 

féléves adatokat, amely azt bizonyítja, hogy a gazdálkodás teljesítése időarányos. Javasolják a 

beszámoló elfogadását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a 2011. évi I. félévi gazdálkodásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi I. félévi gazdálkodásról szóló 

beszámolót elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Nagy László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló rendeletet módosítani kell. A módosítás alapja a képviselő-testület által hozott döntések 

meghozatala illetve a központi normatívák változásai.  
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

12/2011. (IX.14.) 

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 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 alábbiak szerint rendelkezik. 

 

1. 

 

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. 

2. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

 

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

 

a)   költségvetési bevétel főösszegét         929.659 eFt 

 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                1.730.304  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  

  518.392 eFt, melyből 

 

                  Személyi jellegű juttatás:                  117.322 e Ft 

                  Munkakadót terhelő járulékok:             30.647 e Ft 

                  Dologi jellegűkiadások:                                   93.998 e Ft 

                  Speciális célú támogatás 
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                  (társadalom és szociálpolitikai kiadás):         100.170 e Ft.  

                  Támogatás értékű működési kiadás                 28.203 e Ft 

                  Működési célú pénzeszköz átadás                 148.052 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. 

 

(4) 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 85.290 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. 
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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.  

 

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. 
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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  

         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 

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. 



 9 

 

 

24. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon, 2011. szeptember 14-én lép 

hatályba.   

        (2)  A  3/2011.(III.08.) rendelet 24.§. hatályát veszti. 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a 2011. június 3-án hozott, 265/2011.(VI.03.) számú  

képviselő-testületi határozat visszavonásának szükségességét, egyébként ezt kezdeményezi a 

Kormányhivatal is. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 265/2011.(VI.03.) számú határozat visszavonása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 265/2011.(VI.03.) számú határozatot 

visszavonta. A visszavont határozat tárgya: környezetvédelmi alap létrehozása. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. napirendi pont 

 

Nagy László polgármester kéri a képviselők nyilatkozatát a  Bursa Hungarica pályázaton 

való részvételről. A hagyományoknak megfelelően javasolja a pályázaton való részvételt. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica pályázaton való részvételről nyilatkozat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 2011-ben megjelent 

Bursa Hungarica pályázaton részt vesz. 

Felelelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

5. napirendi pont 

 

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

önkormányzat új SZMSZ-ének megalkotása során a képviselő-testület működésével 

kapcsolatban milyen változtatásokat eszközölt. Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítés 

megszüntetését. Egyébként  a Kormányhivatal körlevelében arra hívta fel az önkormányzatok 

figyelmét, hogy a jövőben  a jegyzőkönyvet 15 napon belül kell beküldeni a 
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Kormányhivatalhoz, mert ha nem így történik, akkor kezdeményezik a mulasztó fegyelmi 

felelősségre vonását. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester az augusztus 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen 

elhangzottakra tér ki. Felolvassa, és írásban átnyújtja azokat a mondatokat, amelyekkel 

kiegészíteni kívánja a jegyzőkönyvet a visszahallgatott hanganyagnak megfelelően. Javasolja, 

hogy a jövőben egy képviselő a másik képviselő által elmondottakat ne tudja a 

jegyzőkönyvben megváltoztatni.  

 

Török Barnabás czt. főjegyző  az önkormányzati törvény által leírt jegyzőkönyv 

készítésével kapcsolatos szabályokat ismerteti. Elmondja, hogy a képviselőknek van 

lehetőségük - ha kiegészíteni kívánják a jegyzőkönyvet -  írásban benyújtani a kiegészítést, 

amit a jegyzőkönyv mellé kell csatolni és azzal együtt  továbbítani azt.  

 

Nagy László polgármester javasolja a nyilvános ülésen készült hanganyag megőrzését az 

adatvédelmi szabályoknak megfelelően, valamint a nyílt ülés jegyzőkönyvének kötelező 

közzétételét a honlapon.  

 

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

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

13/2011.(IX.14.) K.T. rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Tv. 18. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról a következők szerint rendelkezik: 

 

1. 

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT NEVE, JELKÉPEI 

 

1. § (1) Az önkormányzat megnevezése:  Bőcs Községi Önkormányzat 

 

       (2) Pontos címe: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 

2. § Bőcs község címere: 4. számú mellékletben 

 

 

3. §  Bőcs község zászlaja: 5. számú mellékletben 

 

2. 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

4. §  (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő, melyből: 

 

             a. 1 fő polgármester, 
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             b. 2 fő alpolgármester (települési képviselő), 

 

             c. 4 fő képviselő. 

 

 

5. § (1) A képviselő-testület évente 7  ülést tart. 

 

       (2) Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 

                                  Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 

6. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 

akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze és  

vezeti az ülést. 

 

 

7. § (1) A képviselő-testület összehívása írásbeli meghívó kiküldésével történik. 

 

       (2) A meghívót az ülést megelőzően 6 nappal kell kiküldeni. 

 

       (3) A meghívónak tartalmaznia kell: 

 

               a) az ülés helyét és kezdési időpontját, 

 

               b) javasolt napirendi pontokat és az előadók nevét. 

 

 

8. § (1) A meghívóhoz mellékelni kell azokat az előterjesztéseket, melyek alapján  

            döntéshozatalra kerül sor. 

 

       (2) Nem kell írásban kiküldeni azokat az előterjesztéseket, amelyek tárgyában zárt ülés 

tartása rendelhető el. 

 

 

9. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni tanácskozási joggal 

 

a) a Kisebbségi Önkormányzat elnökét, 

 

               b)  a napirend szerinti illetékes intézményvezetőt, a társadalmi és civil szervezet, 

társhatóság vezetőjét 

 

               c)  évente egy alkalommal az országgyűlési képviselőt                 

 

10. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, arra a lakosságot a Meghívó kifüggesztése út- 

               ján kell meghívni. 

 

         (2) A megjelent állampolgár a napirendek tárgyalása során - döntéshozatal előtt - bár- 

               mikor jelezheti hozzászólási szándékát. A hozzászólás jogát a polgármester adja 

               meg. 
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11. §  (1) Határozatképtelenség esetén elmaradt testületi ülést 8 napon belül meg  

               kell tartani, az előzetesen kitűzött napirend változtatása nélkül. 

          (2) Ismételt határozatképtelenség esetén a rendkívüli ülés összehívására  

               vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.  

 

3. 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKATERVE 

 

12. § (1) A képviselő-testület éves munkatervben határozza meg az előre látható feladatait. 

 

         (2) A munkaterv-tervezetét a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-

testület elé. 

 

13. § A munkaterv tartalmazza: 

 

        a) az ülések tervezett időpontját, 

  

        b) az ülések várható napirendjét, 

 

        c) a napirendek előadóit, 

 

 

14. § (1) A munkatervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év decemberi  ülésén 

               fogadja el. 

 

         (2) A munkaterv elfogadásáról a települési képviselőket, valamint a munkatervben 

meghatározott feladatok végrehajtásában érintetteket, a munkaterv elfogadását követően 

a Polgármesteri Hivatalnak tájékoztatnia kell. 

 

 

15. § (1) A képviselő-testület  rendkívüli ülését össze kell hívni a polgármester, bármely 

állandó bizottság vagy a képviselők egynegyedének az indítványára  

 

           (2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyre a rendkívüli ülés 

tartására irányuló indítvány vonatkozott.  

 

           (3) Az indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét, javasolt időpontját és 

összehívásának indokait. 

 Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki a rendkívüli ülést a feltételek 

együttes megléte esetén az indítvány kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül 

köteles összehívni. 

 

  (4) Halaszthatatlan esetben a rendkívüli testületi ülés rövid úton is összehívható. 

 

4. 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSKOZÁSI RENDJE 
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16. § (1) A képviselő-testület ülésén a polgármester terjeszti elő a napirendi javaslatot. 

 

         (2) Az előterjesztett napirendek módosítását indítványozhatja: 

                    a) bármely képviselő, 

                    b) Kisebbségi Önkormányzat elnöke, 

                    c) intézményt érintő napirendekre vonatkozóan az intézményvezetője. 

 

          (3) A napirend elfogadásáról, annak módosításáról  a képviselő-testület vita nélkül 

határoz.  

 

 

17. § (1) A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az egyes előterjesztések 

felett külön-külön nyit vitát.  A vitában hozzászólók sorrendjét a polgármester határozza meg. 

 

          (2) A vita során a hozzászólások korlátozására, és a vita lezárására bármely képviselő 

               javaslatot tehet, mely alapján a képviselő-testület vita nélkül határoz. 

 

          (3) A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra. 

 

18. § (1) 
 
Tájékoztatók felett vitát csak képviselői indítványra nyit a testület.

 

19. § (1) Sürgősségi indítványt a tisztségviselők, a bizottságok  

         vagy legalább 5 képviselő együttesen, írásban terjeszthet elő.  

 

        (2) A sürgősségi indítvány a rövid indoklásának ismertetése mellett , törvényességi  

            véleményezéssel ellátva, legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző második napon  

            nyújtható be a polgármesternél. 

 

       (3) A sürgősségi indítványt a képviselő-testületi ülést megelőző napon rövid úton 

ismertetni kell a települési képviselőkkel  

        

       (4) A sürgősségi indítvány elnapolására nincs lehetőség, ha az elnapolás az önkormányzat 

számára jogi vagy gazdasági hátrányt jelentene. 

 

       (5) A sürgősségről a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű többségű szavazással dönt. 

 

       (6) A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványozott kérdést a képviselőtestület 

napirendként tárgyalja. 

 

 

20. § (1) A polgármester vagy bármelyik képviselő 

            javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elhalasztását, erről a képviselőtestület vita  

            nélkül dönt és meghatározza a napirend tárgyalásának ismételt időpontját. 

 

        (2) Amennyiben az elnapolással az előterjesztő nem ért egyet, úgy lehetőséget kell 

biztosítani  számára, hogy a megtárgyalással kapcsolatos indokait ismertesse. 

 

 

21. § (1) A képviselő-testületi ülésen a tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester 

                feladata. Ennek során: 
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              a) figyelmezteti és rendreutasítja azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő,  

                  másokat sértő a fogalmazása, 

 

              b) rendreutasítja azt, aki a képviselőhöz nem méltó magatartást tanúsít, 

 

c) figyelmezteti és rendreutasítja azt az ülésen jelenlévő állampolgárt, aki a        

tanácskozás rendjét magatartásával zavarja. 

           

             d) aki a rendreutasítást követően is zavarja magatartásával a testületi ülést, ki kell 

                 vezettetni a teremből. 

 

 

22. § (1)  A képviselők szóban, vagy írásban önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhetnek.  

                 

 

         (2) Amennyiben a kérdés, felvilágosítás kivizsgálást igényel, abba be kell vonni a bead-   

              ványozó képviselőt is. 

    

          (3) A válasz elfogadásáról a testület a következő ülésen dönt. 

 

 

 

23. § (1) A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv egy példányát beköttetve kell 

irattározni. 

         

           (2) A  képviselő-testület ülésén felvett hanganyagot 10 évig meg kell őrizni. 

 

           (3) A jegyzőkönyvet az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni a 

képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül. 

 

5. 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI 
 

 

 

24. § (1) Az önkormányzati rendelet tervezetét írásban kell benyújtani a   képviselő-

testületnek,  azt a soron következő ülésre ki kell küldeni a képviselő-testület tagjainak. 

 

         (2) Az önkormányzati rendeletet a községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztés- 

               sel ki kell hirdetni.  

               

         (3) A rendeletet  a jegyzőkönyv vagy annak melléklete szó szerinti megfogalmazásban 

              tartalmazza. 

         (4) A rendeletből a helyi rendeletek tárába egy példány hivatalos másolat 

               készítendő. A rendeletekről kronológia szerinti nyilvántartást kell vezetni. 

 

         (6) A rendelet hatályosulásának ellenőrzése az Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság 

feladata. 
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25. §  A határozat tartalmazza 

 

a) megjelölését, 

 

b) a képviselő-testület rendelkezését, 

 

c) végrehajtásért felelős megnevezését, 

 

d) a végrehajtás határidejét, 

 

               e) hatósági ügyben hozott határozat esetében a KET előírásait kell alkalmazni. 

 

6. 

 

LAKOSSÁGI FÓRUMOK 

 

 

26. § (1) Az Önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolattartásának biztosítása  

               érdekében a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást 

               tart. A közmeghallgatásról a lakosságot 10 nappal korábban hirdetmény útján 

               tájékoztatni kell. 

 

(2) A közmeghallgatáson a polgármester ad tájékoztatást a helyi közigazgatás-politikai    

kérdésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, vagyonának alakulásáról, a helyi 

adóbevételekről. 

 

         (3) Közmeghallgatást kell tartani olyan beruházás megkezdése előtt, melynek költségei- 

               hez a lakosság anyagi hozzájárulása szükséges. Az előterjesztést a képviselő-testület  

               előzetesen megtárgyalja 

 

 

27. § (1) A közmeghallgatást a polgármester vagy az alpolgármester vezeti. 

 

         (2) A közmeghallgatáson a polgármesteri tájékoztatást követően bárki kérdést tehet fel, 

hozzászólhat, melyre a választ a polgármester, az alpolgármester, jegyző, képviselő, vagy 

intézményvezető adhatja meg. 

 

7. 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI 

 

28. §  A képviselő-testület az alábbi bizottságokat választotta meg: 

 

               a) Pénzügyi Bizottságot  5 fővel, / névsor 1. sz. függelékben 

 

               b) Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottságot 5 fővel, / névsor 2. sz. függelékben 
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 c) Egészségügyi Sport és Szociális Bizottságot 5 fővel, / névsor 3. sz. függelékben 

 

               d) Oktatási és Kulturális Bizottságot 5 fővel, / névsor 4. sz. függelékben 

 

 

29. §  Az Egészségügyi, Sport és Szociális Bizottságra átruházott hatásköröket a Szabályzat 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

30. § (1) A képviselő-testület a bizottságok személyi összetételét bármikor megváltoztat- 

               hatja. 

 

         (2) Egy képviselő több bizottságnak is lehet tagja, de elnöki tisztséget csak egy bizott- 

               ság élén tölthet be. 

 

31. § A bizottságok részletes feladatait a Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

32. § A bizottságok csak a polgármester és a jegyző előzetes tájékoztatása után végezhetnek  

        ellenőrzést a Polgármesteri Hivatalban, intézményben.  

 

 

33. § A képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre: 

 

               a) valamely ügy kivizsgálására, 

 

               b) speciális ellenőrzési feladatok elvégzésére, 

 

               c) önkormányzati vagyon felmérésére, hasznosítására, 

 

               d) egy meghatározott döntés előkészítésére. 

8. 

A BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

34. § (1) A bizottság maga határozza meg ügyrendjét és munkatervét. 

 

          (2) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság el- 

               nöke írja alá. 

 

35. § (1) A bizottságok döntéseiket bizottsági ülésen hozzák. 

(2) A bizottság elnöke hívja össze a bizottság ülését, az ülés előtt legalább 5 nappal   

írásban  kiküldött meghívóval. 

(3) A bizottsági ülésre meg kell hívni a polgármester és a jegyzőt, valamint azt a 

köztisztviselőt, akihez az ügy tárgya tartozik. 

 

9. 

 

POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER 
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36. § (1) A polgármester tisztségét főállású foglalkoztatási jogviszonyban látja el. 

 

         (2) A polgármesternek a képviselő-testülettől átruházott hatáskörét a Szabályzat 

                3. számú melléklete tartalmazza. 

 

          (3) A polgármester jogosult arra, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát 

veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében  a 

költségvetés körében átmeneti intézkedéseket hozzon. 

 

          (4) A (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a polgármester a következő képviselő- 

testületi ülésén köteles beszámolni. 

 

 

37. § (1) A polgármester ügyfélfogadási ideje 

 

              keddi napokon:  9,00 órától    11,00 óráig, 

      15,00 órától    16,00 óráig. 

 

       (2) Az alpolgármesterek ügyfélfogadási ideje 

 

              szerdai napokon:      13,30 órától 16,00 óráig 

              csütörtöki napokon: 13,30 órától 16,00 óráig. 

 

 

38. §  (1) Bőcs Község Önkormányzata alpolgármestereinek száma 2 fő. 

 

         (2) Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. 

               Az alpolgármesterek részletes feladatkörét a polgármester határozza meg. 

 

 

10. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE, VAGYONA,  ELLENŐRZÉS 

 

39. § (1) Az önkormányzat saját vagyonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, 

kiadásaival  önállóan gazdálkodik.  

         (2) Az önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat a költségvetésről 

szóló rendelet állapítja meg. 

 

40. § (1) A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik. 

  

         (2) Az első fordulóban számításba kell venni a bevételi forrásokat, meg kell határoz- 

               ni a kiadási szükségleteket, egyeztetni kell az igényeket az intézményekkel. 

 

         (3) A költségvetési rendelet-tervezet  határozza meg a bevételi többlet felhasználás 

              szabályait, az átcsoportosítási jogköröket, a gazdálkodással kapcsolatos valamennyi 

              döntési jogosultságot. 
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41. § Az önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen, illetőleg korlátozottan 

forgalomképes és forgalomképes körét, valamint a vagyontárgyakról való rendelkezés 

feltételeit a képviselő-testület vagyon rendeletben  állapítja meg. 

 
42. § Az együttműködési megállapodás alapján végzett belső ellenőrzések esetében a Ber. szerinti 

belső ellenőrzési feladatokat a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetője, illetve 

az általa felhatalmazott személy látja el. 

 

11. 

 

HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

 

43. § (1)  A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok 

20 %-a kezdeményezte 

         (2) A képviselő-testület a népszavazás kezdeményezéséről a bejelentést követően 30 

napon belül dönt. 

         (3) A népszavazást az elrendeléstől számított 3 hónapon belül kell megtartani. 

44. § (1) Helyi népi kezdeményezés minden olyan ügyben indítványozható, amelynek 

eldöntése a  képviselő-testület hatáskörébe tartozik és azt a választópolgárok 10 %-a 

kezdeményezte. 

           (2) A képviselő-testület a soron következő ülésen, de legfeljebb 30 napon belül köteles 

a helyi népi kezdeményezést megtárgyalni. 

           (3) A képviselő-testület a lakosság véleményét kikérheti közmeghallgatáson valamint 

írásban, kérdőíven. 

           (4) A vélemény kikérés érvényes ha a választópolgárok 20 %-a válaszol a feltett 

kérdésre. 

           (5) A vélemény kikérés eredményes ha választópolgárok több mint 50 %-a azonos 

állásponton van. 

           (6) A vélemény kikérés eredménye a képviselő-testületre nem kötelező erejű. 

45. §. (1) E rendelet a kihirdetését követő  napon, 2011. szeptember 14. napján lép hatályba.  

          (2) Hatályát veszti a 15/2010.(XII.13.) rendelet 

 

1. sz. melléklet 

 

A Bizottságok képviselőtestülettől átruházott hatásköre 

 

Egészségügyi, Sport és Szociális  

Bizottság 

 

A képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt: 

- lakásfenntartási támogatások megállapításáról, megszüntetéséről 

- átmeneti segélyekről 

- méltányossági ápolási díj megállapításáról, megszüntetéséről 

- közgyógyellátás helyi rendelet szerint történő megállapításáról, megszüntetéséről 

- kiegészítő szociális segély megállapítása, megszüntetése 

- dönt a Bursa Hungarica támogatásról, 
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- dönt a gyermekétkeztetésben a térítési díjkedvezmény megállapításáról. 

 

 

2. sz. melléklet 

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK FELADATA 

 

I. Pénzügyi Bizottság 

 

Feladatai a képviselőtestületnek az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntései 

előkészítésekor: 

 

- véleményezi a költségvetési rendeletet és a végrehajtásáról szóló féléves, ¾ éves  

beszámolók és a zárszámadási rendelet tervezeteit, 

- véleményezi a helyi adók bevezetésére, megváltoztatására és megszüntetésére irányuló 

javaslatokat, 

- véleményezi a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt, célzó előterjesztéseket, 

- véleményezi az alapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos előterjesztéseket 

- véleményezi az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a 

költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően 

– beruházási fejlesztési célú, bér- illetve finanszírozási, likviditási hitel felvételére 

irányuló javaslatot, az erre vonatkozó szerződéseket, 

- véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati vagyon felhasználását, hasznosítását 

érintő valamennyi képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatala előtt,  

- javaslatot tesz az önkormányzat vagyonát érintő minden olyan kérdésben, amelyet az 

önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, valamint az egyéb helyi önkormányzati rendelet a 

hatáskörébe utal, 

- véleményezi az önkormányzat gazdasági programját  

- véleményezi az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési 

koncepciókat, irányelveket, a szakmai igények és pénzügyi lehetőségek összehangolását,   

- véleményezi az önkormányzat részvételével működő gazdasági és egyéb társaságok 

alapítására vonatkozó javaslatokat, kivéve a tisztségviselők megválasztását és 

visszahívását 

- véleményezi a kistérségi együttműködés, közszolgáltatás és intézmény fenntartás 

ellátására vonatkozó előterjesztéseket 

- javaslatot tesz a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló 

díjazására, 

 

Feladatai a képviselőtestületnek az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntései 

ellenőrzése során: 

- ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését, 

- ellenőrzi az éves költségvetés végrehajtását, az átcsoportosításokat és a költségvetési 

gazdálkodás szabályszerűségét, 

- ellenőrizheti a kötelezettségvállalás szabályszerűségét, 

- ellenőrizheti a leltározást, selejtezést, 

- ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartásáról, a bizonylati fegyelem érvényesítéséről 

készített beszámolókat, 
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- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat, 

- figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását. 

Egyéb feladatai:  

- nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatokat, 

- gyakorolja a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogokat,   

- javaslatot tesz a polgármester illetményére, munkája elismerésére, 

- javaslatot tesz a képviselőtestület által alapított kitüntető címek, elismerések 

adományozására. 

 

 

II. Ügyrendi és Árvízvédelmi Bizottság 

 

 

Ügyrendi feladatok: 

- véleményezi a rendelet-tervezeteket azok megalkotása előtt, 

- figyelemmel kíséri az önkormányzat rendeleteinek időszerűségét, és javaslatot tesz annak 

módosítására, 

- véleményezi a képviselőtestület hatáskörébe tartozó választások, kinevezések, megbízások 

és azok visszavonásának, valamint a fegyelmi eljárások elrendelésének jogszerűségét, 

- véleményezi a helyi kitüntetések megvonásával kapcsolatos ügyeket, 

- véleményezi a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti kialakítására vonatkozó javaslatot, 

- véleményezi a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket,  

- állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben, 

- állast foglal az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban. 

- figyelemmel kíséri a képviselőtestület működése során a Szervezeti és Működési 

Szabályzat betartását, elnöke útján jelzéssel él annak megsértése esetén. 

- javaslatot tehet a képviselőtestület által alapított kitüntető címek, elismerések 

adományozására, 

- figyelemmel kíséri a rendeletek kihirdetését. 

 

Árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

- véleményezi az utak, hidak, járdák építésére, felújítására tervezett pénzeszközök 

felhasználását,  

- véleményezi a települési, térképészeti határkiigazítást, 

- jóváhagyja a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás 

korlátozására vonatkozó tervet és megállapítja a vízfogyasztás rendjét, 

- közreműködik a település rágcsálómentességének biztosításában, illetve a szúnyogirtás 

hatékony feltételeinek megteremtésében, 

- véleményezi a helyi zaj-, és rezgésvédelmi szabályokra vonatkozó előterjesztéseket,  

- közreműködik a természetvédelmi kezelési feladatok ellátásában, 

- elfogadja a köztisztaság helyzetéről és a környezetvédelemről szóló tájékoztatót, 

- javaslatot tesz a közút forgalmi rendjének szabályozására, 

- felülvizsgálja – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása 

esetén, de legalább 5 évenként a forgalmi rendet, és ha szükséges javaslatot tesz a 

módosításra, 

- véleményezi az árvízvédelmi felújítási keret felosztását, 

- javaslatot készít a testület részére az árvízvédelem hatékonyabb megteremtése során 

szükséges intézkedésekről, elvégzendő munkálatokról, 
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- javaslatot készít az árvízi és egyéb vis maior események során a lakosság vagyonában 

esett kár megelőzését, a kár megszüntetését, helyreállítását célzó szociális támogatásokról, 

- közreműködik a polgármester polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatainak 

ellátásában. 

 

 

III. Egészségügyi, Sport és Szociális  

Bizottság 

 

Egészségügyi és Szociális feladatai:  

- véleményezi az önkormányzat szociális intézményeinek létesítésére, működésére és 

megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó előterjesztéseket, 

- véleményezi a szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását, a szociális védőháló 

megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

- véleményezi az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális részét, 

- véleményezi a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos előterjesztéseket, 

- véleményezi a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket 

és előterjesztéseket, 

- véleményezi a szociális intézmények vezetőinek kinevezésével összefüggő pályázatokat, 

javaslatot tesz a döntésre, 

- véleményezi a községben működő egészségügyi, szociális intézmények munkáját, 

- véleményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi 

orvosi körzetek kialakítását, 

- véleményezi az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat,  

- véleményezi az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények helyiségeinek 

értékesítésére és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat. 

- véleményezi a szociális szolgáltatásszervezési koncepciót, és folyamatosan figyelemmel 

kíséri az abban foglalt feladatok teljesítését, 

- véleményezi a községi gyermekvédelmi koncepcióit, folyamatosan figyelemmel kíséri az 

abban foglalt feladatok teljesítését, 

- javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára, 

- figyelemmel kíséri és elemzi a községben élők szociális helyzetének alakulását, a 

gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal és más karitatív 

szervezetekkel, 

- segíti a beteg-, szociális-, gyermek jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja 

azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 

 

A képviselőtestülettől átruházott hatáskörben dönt: 

- lakásfenntartási támogatások megállapításáról, megszüntetéséről 

- átmeneti segélyekről 

- méltányossági ápolási díj megállapításáról, megszüntetéséről 

- közgyógyellátás helyi rendelet szerint történő megállapításáról, megszüntetéséről 

- kiegészítő szociális segély megállapítása, megszüntetése 

- dönt a Bursa Hungarica támogatásról, 

- dönt a gyermekétkeztetésben a térítési díjkedvezmény megállapításáról. 

 

A Bizottság évente felülvizsgálja az általa megállapított rendszeres támogatásokra való 

jogosultságot. 
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Sportfeladatok:  

- előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetésének sport ügyekkel összefüggő 

részét, 

- véleményezi a testnevelés és sportfejlesztés célkitűzéseit és feladatait, 

- javaslatot tesz a sporttámogatások rendszerére, 

- közreműködik a diák-, szabadidő- és versenysport programok megvalósításában, 

- együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel és sporttal foglalkozó 

állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, különösen a nevelési-

oktatási intézményekkel, 

- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

- részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben, 

- véleményezi a Bőcsi Családsegítő Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

Házirendjét és az intézményre vonatkozó egyéb testületi anyagokat, 

- a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén az intézményvezető intézkedése elleni 

panasz esetén, a döntést felülbírálja, a panaszt kivizsgálja, 

- véleményezi a szociális intézmények vezetői állására kiírandó pályázatok tartalmát. 

- Véleményezi az ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokat 

 

 

IV. Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Részt vesz a képviselőtestületnek a közoktatással, kulturális kérdésekkel kapcsolatos 

döntéseinek előkészítésében:  

- a előzetesen véleményezi a képviselőtestület hatáskörébe tartozó kulturális, művelődési, 

művészeti, turisztikai kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, 

- előzetesen véleményezi a különböző szervezetekkel megkötendő együttműködési 

megállapodásokat, 

- előzetesen véleményezi a község iskoláztatási és kulturális programjait, 

- előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetésének oktatással, kultúrával 

összefüggő részét, 

- előzetesen véleményezi az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésére, 

működésére, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előterjesztéseket, a 

távlati terveket és koncepciókat, 

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

azok módosítását, 

- jóváhagyja a közoktatási intézmények házirendjét, azok módosítását, továbbképzési 

tervét, munkatervét 

- figyelemmel kíséri a közoktatási intézmények eszköz- és felszerelés jegyzékében foglaltak 

megvalósulását, 

- előzetes véleményezési jogot gyakorol a művészeti alkotások közterületen, illetve 

önkormányzati tulajdonú épületen történő elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával 

kapcsolatban, továbbá lehetőség szerint védi a nem önkormányzati tulajdonú művészeti 

alkotásokat,  

- figyelemmel kíséri a rendezvények megvalósulását, 

- gondoskodik a helyi turisztikai értékek feltárásáról, részt vesz a turisztika helyi 

fejlesztésében, 

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programját, annak 

módosítását, 

- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programjának éves 

értékelése során meghatározott intézkedési tervet,  
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- előzetesen véleményezi a közoktatási intézmények kompetenciamérés eredményeinek 

javítását célzó intézkedési tervét, 

- javaslatot tesz a közoktatási és közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetői 

állására kiírandó pályázatok tartalmára, 

- előzetesen véleményezi az önkormányzat által támogatásra javasolt kiadványok körét, 

- dönt az önkormányzati ösztöndíjakról, 

- ellátja a nemzeti ünnepek és az önkormányzati ünnepek, rendezvények szervezésével 

kapcsolatos operatív feladatokat, 

- együttműködik a településen működő önszerveződő csoportokkal, civil szervezetekkel. 

 

 

                                                                           3. számú melléklet 

 

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

 

- dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról megállapításáról, 

- dönt a temetési segélyről, 

- dönt a köztemetés elrendeléséről, 

- dönt az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök 

betétkénti elhelyezéséről 

- a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében 

tárgyalásokat folytat, 

- tulajdonosi jogok gyakorlása a hatályos vagyonrendeletben meghatározott összeghatárig 

és feltételekkel. Tulajdonosi nyilatkozatok kiadása, 

- közterület használati engedélye kiadása. 

 

 

 

4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   5. számú melléklet 
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6. napirendi pont 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Kormányhivatal utasítása szerint 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait 

megfogalmazó rendeletet kell alkotni. Ismerteti az erre vonatkozó szabályokat. 

 

Nagy László polgármester azt a kérdést teszi fel, hogy a lakossági javaslatokat, 

véleményeket a képviselő-testületnek mennyiben kell figyelembe vennie. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző megadja a választ: A testület döntése, hogy beemeli vagy nem 

a javaslatokat az általa alkotott rendeletekbe. 

 

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

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

14/2011.(IX.14.) K.T. rendelete 

a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 

 

 

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

tv. 103/B §-ában kapott felhatalmazás alapján a követezők szerint rendelkezik. 
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1. A RENDELET HATÁLYA 

 

 

1. § (1) E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal által előkészített rendelet tervezetek 

természetes személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által 

történő véleményezésre terjed ki. (továbbiakban társadalmi egyeztetés) 

   (2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá a jegyző által elkészített rendelet tervezetek 

megalapozását szolgáló koncepciókra is.  

 

 

2. ALAPELVEK 

 

 

2. § (1)  Az egyeztetés során biztosítani kell: 

a. a véleményezési folyamatban a rendelet teljes átláthatóságát 

b. a település legszélesebb körének a véleményalkotási lehetőségét 

c. a minél szélesebb körű nyilvánosságot 

d. azt, hogy az egyeztetésben résztvevők kölcsönösen együttműködve járjanak el 

 

 

3. RENDELETALKOTÁSI  TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

3. § (1) A jegyző a www.bocskozseg.hu honlapon közzéteszi rendeletalkotási tájékoztatóját. 

        (2) A rendeletalkotási tájékoztató tartalmazza: 

             a. az előkészítendő rendelet tervezet címét 

             b. a rendelet rövid összefoglalását 

             c. a rendelet közzétételének időpontját 

 

 
4. A TÁRSADALMI EGYEZETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

4. § Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani minden önkormányzati rendeletet, annak 

tervezetét, indoklását. 

 

5. §  Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a rendelet tervezetet, ha azt rendkívüli ülésen 

tárgyalja a képviselő-testület a sürgősségre való tekintettel valamint, ha elfogadásához 

közérdek fűződik. 

6. § A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, lefolytatásáért, a beérkezett vélemények 

feldolgozásáért a jegyző tartozik felelősséggel. 

 

 

5. TÁRSADALMI EGYEZTETÉS FORMÁI 

 

7. § (1) Egyeztetés formái: 

             a. honlapon keresztül biztosított véleményezés 

             b. jegyző által bevont, személyek, intézmények, szervezetek által történő véleménye- 

                 zés 

http://www.bocskozseg.hu/
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       (2) Jegyző az (1) bekezdésben meghatározott formákon kívül egyéb egyeztetési formákat  

             is igénybe vehet. 

 

6. ÁLTALÁNOS EGYEZTETÉS 

 

8. § A társadalmi egyeztetés tartása kötelező. 

 

9. § (1) A társadalmi egyeztetésre közzétett tervezetekről, koncepciókról bárki véleményt 

nyilváníthat a honlapon keresztül. A beérkezett véleményeket vissza kell igazolni. 

        (2) A névtelen véleményeket figyelembevétel nélkül törölni kell.  

        (3) A beérkezett véleményeket, a véleményező adatait a rendelet hatályba lépésétől szá- 

             mított 1,5 évig lehet kezelni. Amennyiben a rendelet nem lép hatályba, a véleménye- 

             ző adatait a vélemény adását követően törölni kell. 

        (4) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell te- 

             kinteni. Azonban e tényre a vélemény megadása előtt a véleményező figyelmét fel 

             kell hívni. 

        (5) A közzétett rendelet tervezeteket 1 évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 

 

 10 § Rendelet tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a véleményezőnek megfelelő idő álljon 

         rendelkezésére a tervezet érdemi megismeréséhez, a vélemények kifejtéséhez, továbbá 

         a jegyzőnek arra, hogy a véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse. 

 

11. §  (1) Jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, ezen belül az elutasított véleményeket  

         és az intézkedés indokairól tipizált összefoglalót készít, amelyet a honlapon a vélemé- 

         nyezők listájával közzétesz. 

         (2) A rendelet előkészítéséért felelős egyedi válaszadásra nem köteles. 

         (3) Az (1) bekezdés alapján készített összefoglalót a rendelet kihirdetését követően kell 

         közzétenni. 

         (4) A beérkezett véleményeket az illetékes bizottság részére át kell adni. 

 

12. § (1) A honlapon 60 napon keresztül megfelelő elérhetőséget kell biztosítani arra, hogy a 

rendelet hatályba lépését követően a rendelettel kapcsolatos észrevételeket, a rendelet 

módosításra vonatkozó javaslatokat bárki jelezhesse. 

         (2) A rendelet hatályosulásával kapcsolatos véleményekről elektronikus úton értesíteni   

          kell azokat, akik előzetes egyeztetés során véleményt nyilvánítottak. A hatályosulással  

          kapcsolatos vélemények esetében a 9. § és a 11. §-t kell alkalmazni. 

 

 

7. KÖZVETLEN EGYEZTETÉS 

 

13. § (1) A rendelet előkészítéséért felelős jegyző szoros együttműködést alakíthat ki azokkal 

a szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre. 

         (2) Partnerségi kapcsolat alakítható ki: 

               a. Bőcsi Református Egyház 

               b. Bőcsi Katolikus Egyház 

               c. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 

               d. Életet az éveknek Nyugdíjas Egyesület 

               e. vállalkozók érdekképviseleti szervezete 

               f. Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

               g. Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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               h. Rózsafa Hagyományőrző Egyesület 

          (3) Az együttműködés feltételeit határozott idejű  megállapodásban kell rögzíteni. 

          (4) A megállapodásban rögzíteni kell: 

                a. Az együttműködés célját 

                b. Azokat a tárgyköröket, amelyekben együttműködnek a rendelet előkészítésben 

                c. A kapcsolattartás módját 

                d. A véleményalkotáshoz szükséges információkhoz való hozzáférés szabályait 

                e. A megállapodás időtartamát. 

           (5) Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a megállapodást. 

 

14. § A jegyző a stratégiai partnereken kívül másokat is bevonhat a rendelet tervezet 

közvetlen egyeztetésébe. 

 

15. §  A személyes részvéttel történő egyeztetés tartása esetén a felkészüléshez megfelelő 

időben kell értesíteni a feleket a találkozó időpontjáról. Ez esetben összefoglalót kell 

készíteni, melyet a honlapon közzé kell tenni. A stratégiai partner által képviselt álláspontokat 

rögzíteni kell az összefoglalóban.  

 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

16. §  E  rendelet   a kihirdetést követően  2011. szeptember 15-én lép hatályba.  

 

 

7. napirendi pont 

 

Török Barnabás czt. főjegyző elmondja, hogy az önkormányzati intézmények alapító 

okiratai elkészültek. A fenntartó az óvodát egyedi névvel láthatja el. Az óvoda dolgozói, a 

szülői munkaközösség és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyhangúan egyetért azzal, 

hogy az óvoda új neve Hernád Óvoda legyen. 

 

Nagy László polgármester javasolja a „Hernád Óvoda” egyedi elnevezés elfogadását, 

egyben kér javaslatokat a következő testületei ülésre a megépítés alatt álló óvoda-bölcsőde 

nevére. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Óvoda elnevezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda nevét 

megváltoztatja és az intézményt egyedi, megkülönböztetésre alkalmas névvel látja el. 

A határozat kihirdetését követően az óvoda egyedi neve: „HERNÁD ÓVODA” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a névváltozással kapcsolatos okiratok 

aláírására. 

Felelős: polgármester,  

             czt. főjegyző 
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Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

352/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okirata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a 

Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a 

704/2009.(X.28.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

hatályon kívül helyezi. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 

okirata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a 

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a többször módosított 485/2009.(VIII.19.) számú 

határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

354/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Faluház alapító okirata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a 

Faluház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a  többször módosított 

292/2009.(V.13.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

hatályon kívül helyezi. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

355/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Hernád Óvoda alapító okirata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a 

Hernád Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a  többször 

módosított 215/2009.(IV.15.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Családsegítő Központ, Bőcs alapító okirata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a 

Családsegítő Központ, Bőcs egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, egyidejűleg a  

többször módosított 216/2009.(IV.15.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Nagy László polgármester felhívja a figyelmet, hogy a társult önkormányzatokkal megkötött 

szerződéseket felül kell vizsgálni. 

 

 

8. napirendi pont 

 

Nagy László polgármester elmondja, hogy a 15 éve megépült körtöltés vízjogi üzemeltetési 

engedélye 2011 december 31-én lejár, ezért a további pályázatokon való sikeres részvétel 

érdekében szükséges a körtöltéssel érintett ingatlanok tulajdonjogi rendezése.  Ennek a 

feladatnak az elvégzését  a Mészáros Ügyvédi Iroda vállalja. Továbbá elvégzi az iskola udvar 

melletti kertek megosztásával kapcsolatos teendőket ill. a labdarúgó pálya művelési ágának 

változtatását is.  

 

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

következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

357/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Belterületi és külterületi ingatlanok tulajdonjogi rendezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- kezdeményezi a körtöltéssel (gáttal) érintett ingatlanok tulajdonjogi rendezését 

(megosztását), a rendezést követően az ingatlanok megvásárlását 

- támogatja  és egyetért az általános iskola udvar melletti ingatlanok (kertek) 

megosztásával kapcsolatos tulajdonjogi rendezéssel, az ingatlanok megosztás utáni 

megvásárlásával 

- javasolja befejezni a labdarúgópálya ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett művelési ág 

változtatást (Tóth Dániel geodéta rendelkezik idevonatkozó adatokkal) 

Az ingatlanok tulajdonjogi rendezésére kijelöli a Mészáros Ügyvédi Irodát. 

Az ingatlan rendezéssel kapcsolatban felmerült jogi, geodétai és egyéb adminisztrációs 

költségeket az önkormányzat finanszírozza. 

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanmegosztással, rendezéssel kapcsolatos eljárás 

lefolytatására, szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

9. napirendi pont 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a normatív lakásfenntartási támogatás feltételeinek  

2011. szeptember 1-től életbe lépett változásait. Elmondja, hogy emiatt a szociális rendeletet 

módosítani kell. 

 

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

következő rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

    15 /2011. (IX.14.) K.T.  

Önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló 

többször módosított 19/2007. (X.31.) rendelet módosításáról 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ A rendelet 30. § (1) bekezdése hatályát veszti 

 

2.§  (1) A rendelet a következő 33/A. § -al egészül ki 

       (2) 33/A. § A normatív lakásfenntartási támogatás nyújtható: 

a.  szennyvízdíj tartozás rendezésére 

b.  talajterhelési díj kifizetésére 

c.  egyéb közüzemi díjak kifizetése céljából. 
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(3) A lakásfenntartási támogatás megállapítását követően a természetbeni ellátás átutalásáról a 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtásakor minden esetben csatolni kell 

az utolsó havi befizetett közüzemi számlákról szóló bizonylatot. 

 

3.§ (1) A rendelet a következő 33/B. § -al egészül ki 

      (2) 33/B. §   E rendelet a kihirdetés napját követő napon: 2011. szeptember 14-én lép 

hatályba.  

 

 

 

 

Nagy László polgármester a községben mozgóárusítással foglalkozó vállalkozások 

közterület-használati díjának mértékét javasolja meghatározni. Elmondja, hogy ezeknek a 

mozgóárusoknak a közterület-használati díját a községben telephellyel rendelkező kereskedők 

díjfizetéséhez viszonyítva kell megállapítani. 

 

A képviselők kérik a  téma elnapolását, először a környező települések gyakorlatát szeretnék 

megismerni. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

358/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közterület rendjéről rendelet megtárgyalásának elnapolása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a rendelet megtárgyalását és elfogadását 

elnapolta. A következő ülés időpontja 2011. november 23. 

Felelős: Polgármester, 

 Czt. főjegyző 

Határidő: 2011. november 

 

 

11. napirend 

 

Tájékoztatás a két ülés között tett intézkedésekről 

 

Nagy László polgármester: 

- tájékoztatást ad a szalmabála tüzelésű kazán beszerzésének anomáliáiról, nehézségeiről 

- kezdeményezi a  Református Egyházzal történő megállapodást az Idősek Otthona átadása 

ügyében 

- ismerteti a Miskolci Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosításáról szóló 

határozatot 

 

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

következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: MKTT megállapodásának módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megtárgyalta MKTT megállapodásának 11. számú módosításról szóló előterjesztést a 

Társulási Tanács 29/2011.(IV.29.) számú határozatában foglaltakra tekintettel 

- megtárgyalta, jóváhagyta a MKTT megállapodásának 11. számú módosítását az alábbiak 

szerint: 

1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános rendelkezések/ 3. pontja az alábbi 

mondattal egészül ki: 

„/ tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám az irányadó/” 

2. A Társulási Megállapodás II. fejezete / A Társulás célja és feladta/ 1 pontjából kikerül a 

jogszabályi hivatkozás, az 1 pont szövege a módosítás után: 

„A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő 

hatékony és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladat- és hatásköröket ruházzák 

át a Társulásra:” 

…. 

„A feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulási Tanács határozza meg, a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben 

meghatározottakra figyelemmel.” 

3. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 5. alcíme 

/Társulási Tanács/ új 7. ponttal egészül ki: 

„A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti. A Társulási Tanács ülésének levezetésével 

kapcsolatos feladatokat a Tanács Elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja 

el. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a Pénzügyi Bizottság 

elnöke vezeti.” 

4. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme 

/A 

Társulási Elnöksége/ 1. pontja módosul 

„A Társulás elnöksége 7 tagú. Amennyiben a megválasztott Elnök és/vagy Elnökhelyettes 

egyben nem a mikro körzetének a képviselője is, akkor az Elnökség 9 főből áll. Az elnökség 

ellátja azokat a feladat-és hatásköröket, amelyeket a Társulási Tanács – a társulási 

megállapodás keretei között – reá átruházott.” 

5. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme 

/A 

Társulási Elnöksége/ új 2. ponttal egészül ki: 

„2. Az elnökség előkészíti a Társulási tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját 

és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a többcélú kistérségi társulás 

munkaszervezetét.” 

6. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme 

/A 

Társulási Elnöksége/ pontjainak számozása, a korábbi második ponttól kezdődően, az új 

2.ponttra tekintettel, módosulnak. 

7. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme 

/A 

Társulási Elnöksége/ régi számozás szerinti 3. pontja /módosítás utáni 4. pontja/ szövege a 

következő mondattal egészül ki: 

„4…A Társulási Tanács ülésének levezetésével kapcsolatos feladatokat a Tanács Elnökének 
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akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el.” 

8. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 8. alcíme 

/A 

Társulási Elnökhelyettese/ új 3. ponttal egészül ki: 

3 

„3. Az elnökhelyettes - függetlenül a reá irányadó feladatmegosztástól - az Elnök személyét 

érintő 

összeférhetetlenség fennállása esetén hivatalból jár el, illetve köteles az Elnök helyetteseként 

eljárni 

mindazon esetekben és ügyben, ahol a közreműködésére a kistérségi Társulást érintő előny 

megszerzése 

vagy hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében szükség van.” 

9. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 11. alcíme 

/Ágazati Bizottságok/ 1. pontja a következőkkel egészül ki: 

„1. … A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 

pénzügyi 

bizottságot hoz létre. 

A bizottságok megalakításáról a Társulási Tanács határozatot hoz.” 

10. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 11. 

alcíme 

/Ágazati Bizottságok/ 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„2. Az Ágazati Bizottságok bizottságonként minimum 3, maximum 7 főből állnak.” 

11. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 13. 

alcíme /A 

Társulás Munkaszervezete/ 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„1 . ..A Társulás munkaszervezetét a Társulás Elnöksége irányítja a munkaszervezet 

vezetőjén keresztül.” 

12. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 13. 

alcíme /A 

Társulás Munkaszervezete/ 2. pontja új j.), k.) l.) alpontokkal egészül ki: 

„j.) a kistérségi fejlesztési koncepciók, programok összeállítása, valamint az ezekhez tartozó 

pályázati anyagok testületi előkészítése 

k.) a kistérségi szervezet-rendszer működésével összefüggő ügyviteli-adminisztrációs 

feladatok ellátása, belső kontroll rendszert működtet, 

l.) kistérségi belső ellenőrzési feladatellátást végez.” 

13. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona/ címe a 

következőkre módosul: 

„ A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és 

gazdálkodásának ellenőrzési rendje” 

14. A Társulási Megállapodás VI. fejezete / A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / új első alcímmel 

egészül ki: 

„A Társulás vagyona” 

15. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / első alcíme 2. 

pontja szövege az alábbiak szerint módosul: 

„A Társulás vagyona, amelyről a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő 

nyilvántartásokat kell vezetni: 

· Az 1. pontban meghatározott pénzügyi keret 

· A feladatellátáshoz átadott vagyon 



 34 

· A Társulás által megvalósított beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, 

annak szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi, 

· pályázati úton megszervezett vagyon, 

· A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével 

szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális 

javak, 

4 

· mindazokra a dolgok, melyek a Társulás tulajdonában vannak, így az ingatlan és 

ingó dolgok, vagyoni értékű jogok, a gazdasági és közhasznú társaságokban a 

Társulást megillető részesedések, valamint az értékpapírok 

· egyéb” 

16. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / első alcíme 6. 

pontja szövege az alábbiak szerint módosul: 

„6.Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a pénzügyi 

kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedése megbízás 

alkalmazandó. 

6.1. azonnali beszedése megbízás: a Társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 

szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízási teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, 

nyilatkozat, amely alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi 

szolgáltatóhoz. 

6.2. Amennyiben a társult önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásaikat, 

kötelezettségeiket nem teljesítik határidőre, a Társulás – az azonnali beszedési megbízás 

benyújtása előtt- a nem fizető felet két alkalommal köteles írásban felszólítani, a hozzájárulás 

összegének megfizetésére, 15 napos teljesítési határidő tűzésével. 

6.3. Amennyiben a felszólítás átvételét követő 15. napig nem történik átutalás, úgy az 

azonnali beszedési megbízás a Társulás részéről benyújtható.” 

17. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 2. alcíme /A 

pénzügyi keret forrásai/ 1. pontja szövege az alábbiak szerint módosul: 

„1. Kötelező befizetés 

a.) Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő 

lakosság szám után számított 10 Ft/fő/év összegű hozzájárulás. Ezt minden évben két 

részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második részletet: november 30-ig kell 

befizetni. 

b.) Az egyes feladat ellátásával felmerült többlet költségek Társulási Tanács által 

megállapított összege, fizetési kötelezettségek, amelyeket az arra vonatkozó 

határozatban, megállapodásban meghatározott határidőig kell megfizetni.” 

18. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 2. alcíme /A 

pénzügyi keret forrásai/ 6. pontja szövege módosul, az alcím kiegészül egy új 7. ponttal az 

alábbiak szerint: 

„6. A Társulás felé bármilyen jogcímen fennálló befizetési kötelezettségeket, eltérő 

rendelkezés, határozat, megállapodás hiányában, Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni. 

7.A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlája és egyéb 

pénzforgalmi számlái feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanács elnöke, távollétében vagy 

akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, a munkaszervezet vezetője és a Társulási Tanács 

Elnöke, vagy a munkaszervezet vezető által munkaszervezet ezzel megbízott dolgozói 

együttesen gyakorolják.” 
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19. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret 

működése/ az alábbiak szerint módosul: 

„ A keret működése, a Társulás gazdálkodásának alapjai” 

20. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret 

működése, a Társulás gazdálkodásának alapja/ 1. pontja a következőkkel egészül ki: 

5 

„A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által létrehozott és/vagy fenntartott 

költségvetési szerv költségvetését is. A többcélú kistérségi társulás költségvetésének 

összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített 

információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

21. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret 

működése, a Társulás gazdálkodásának alapja/ 2. pontja a következőkkel egészül ki: 

„A többcélú kistérségi társulás évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi 

pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

22. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret 

működése, a Társulás gazdálkodásának alapja/ új 6. és 7. ponttal egészül ki: 

„6.A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős. 

7. A Társulással, a közös pénzügyi kerettel, a Társulás gazdálkodásával kapcsolatos 

pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait részletesen a Szervezeti és Működési 

Szabályzat határozza meg.” 

23. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / új, 4. alcímmel és a 

következő, az alcím tartalmát meghatározó pontokkal egészül ki: 

„ A Társulás tulajdonával való rendelkezés 

1. A tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A tulajdonnal való rendelkezési jog 

gyakorlásának és átruházásának, a tulajdonosi kötelezettségek gyakorlásának részlet 

szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 

2. A vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, 

továbbá 

a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a Társulás Elnök, illetve a Társulási 

Megállapodásban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt helyettesítési és 

képviseleti jogkörrel felruházott Elnökhelyettes, illetve a Társulás Elnöke által írásban 

felhatalmazott személyek gyakorolják. 

3. A Társulás jogi képviseletének biztosításáról a munkaszervezet vezető, vagy a Társulás 

Elnöke gondoskodik.” 

24. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 4. alcíme, 5. 

alcímmé /a pénzügyi keret felhasználásának szabályai/, az alcím kiegészül egy új, bevezető 

mondattal: 

„A közös pénzügyi keret a következő feladatokra szolgál:” 

25. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 5. alcím /a 

pénzügyi keret felhasználásának szabályai/ pontjainak számozása módosult innentől 3. pont 

1-sé változik, 2. pont marad 2. pont, az 1. pont 3. ponttá módosul. 
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26. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási 

kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 6. alcím /A 

pénzügyi támogatás felhasználásnak további szabályai/ 5. pontja második bekezdése /a 

támogatási szerződésnek tartalmaznia kell/ felsorolása kiegészül az alábbi 

franciabekezdésekkel: 

„- a támogatás felhasználásának szabályait, 

- a támogatással való elszámolás rendjét; 

- a támogatás felhasználásának, elszámolásnak ellenőrzési rendjét, 

6 

- adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési rendjét, 

- esetlegesen, a feladatellátáshoz átadott eszközök használatára, nyilvántartására, 

visszaadására vonatkozó rendelkezéseket.” 

27. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete /Záró rendelkezések/ 4. pontja /E Társulási 

Megállapodás mellékletei:/ 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„4. sz. melléklet: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása szerződésmódosításai” 

28. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete / Társulás által felvállalt feladatok/ 8. 

alcíme 

/Szociális intézményi feladatellátás/ tartalma kiegészül a Társulás által fenntartott 

intézmények megnevezésével, szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

„1. A Társulás biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szakosított ellátást biztosító 

intézmények közül: 

- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona /átlagos ápolási igényű és demens/; 

- időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza; 

- pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona 

fenntartását a feladatellátását szolgáló intézményrendszer fokozatos kialakításával. 

2. A Társulás fenntartásában működő szociális szakosított ellátást biztosító intézmények: : 

· Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthona 

· Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Bőcsi Idősek Otthona 

3. A Társulás a szociális intézményi feladatokhoz kapcsolódó pályázatokat nyújthat be. 

A társulási Tanács elrendeli a Társulási Megállapodás fentiekben meghatározott területen 

történő kiegészítését, módosítását, egységes szerkezetbe foglalását. 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a társult települések települési 

önkormányzatainak megkeresésére, a határozat végrehajtásához szükséges egyéb 

intézkedések meghozatalára. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

360/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Idősek Otthona átadásának kezdeményezése a Református Egyháznak 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Református Egyházzal az 

Idősek Otthona átvétele ügyében. 
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- kinyilatkozza, hogy Bőcs Idősek Otthona intézményét át kívánja adni a Református 

Egyháznak, mint fenntartónak.  

-Az átadás-átvételi eljárás során a Miskolc Kistérség Többcélú Társulással kötött szerződést 

felmondja, megszünteti.  

- kéri a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről a soron következő ülésen adjon 

tájékoztatást.  

Felelős: polgármester 

Határidős: azonnal és folyamatos 

 

 

 

12. napirend: Bejelentések, javaslatok, indítványok: 

 

Nagy László polgármester elmondja, hogy az új sporttörvény elfogadását követően az 

önkormányzatnak lehetősége nyílik az utánpótlás (BKSC) támogatására  támogatási kérelem 

benyújtására. A kérelem benyújtásának határideje szeptember 15, az önerő 10 %. Ismerteti az 

Expert Expressz Vezetési Tanácsadó Kft. ajánlatát, mely a támogatási igazolás kiadása iránti 

pályázat elkészítésének feltételeit tartalmazza. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

361/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: BKSC támogatása 

 

A sport bizottsági ülés határozata és a képviselő-testület felé megfogalmazott kérése ajánlása 

és kérése alapján Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- tudomásul vette azt, hogy a férfi és a női kézilabda az NB II-ben, míg a labdarúgó 

csapat Megyei III-ban versenyez. Szükség esetén a BKSC támogatását kiegészíti. 

- Tudomásul veszi, hogy az Expert Expressz Vezetési Tanácsadó Kft. (Budapest) 

„támogatási igazolás kiadása iránt” pályázatot készít a BKSC részére. A támogatási 

kérelem utófinanszírozású, ezért az ezzel kapcsolatos kiadásokat, önrészt az 

önkormányzat megelőlegezi. 

Felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestereket a fentiekkel kapcsolatos ügyek 

megszervezésével, megállapodások, szerződések aláírásával. 

Felelős: polgármester, 

   alpolgármesterek, 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

K. Nagy László Sport Bizottság elnöke felolvassa a 2011. szeptember 11-én megtartott 

üléséről készült jegyzőkönyvet. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy Bőcs Községi Önkormányzat sportcélú 

ingatlanjainak hasznosítására (labdarúgópálya, Ált. Iskola Sportcsarnok, tekepálya középső 

része) pályázatot írt ki, melyre 1 ajánlat érkezett a BKSC részéről. Kéri a képviselő-testület 

hozzájárulását a BKSC bérlőkijelölésére 15 év időtartamra. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

362/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bérlőkijelölés a sportcélú ingatlanokra, létesítményekre 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megállapította, hogy az Észak-Magyarország 2011. szeptember 6-án megjelent 

számában kiírt ajánlatra 1 db pályázat érkezett. 

- Elfogadta a Bőcs Községi Sport Club (BKSC) pályázatát, egyidejűleg bérlőnek jelöli 

ki 15 évre a pályázatban kiírt sportcélú létesítményekre, ingatlanokra 

Felhatalmazza  Bálint László és Csicsek Zoltán  alpolgármestereket, hogy az önkormányzat és 

a BKSC közötti szerződést (megállapodást) írják alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Therme Kft. a 

Körömi Haltelepre vonatkozó opciós szerződésében és bérleti szerződésében rögzített, 2011. 

augusztus 31-én lejáró fizetési határidő meghosszabbítását kéri. Részletezi ennek indokait. 

Kéri a képviselőket, hogy figyelembe véve a körülményeket 2011. december 15-ig adjanak 

haladékot. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

363/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Therme Kft. – Önkormányzat közötti szerződésben foglalt fizetési határidő 

meghosszabbítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete helyt ad a Therme Kft. kérelmének és 

hozzájárul a szerződésben foglalt 2011. augusztus 31-ei fizetési határidő 

meghosszabbításával. A szóban forgó összeg 6 millió Ft. A módosított fizetési határidő: 2011. 

december 15. 

Felelős: polgármester, 

              Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

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

bölcsőde folyosójának álmennyezettel történő ellátása az eredeti költségvetésből kimaradt. 

Ezt a munkát el kell végezni, elsősorban a kivitelező céggel történő egyességet kell 

szorgalmazni 

 

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

következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

364/2011.(IX.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Óvoda-bölcsőde folyosójának álmennyezettel történő ellátása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elsősorban azt támogatja, hogy a beruházási 

összegen belül alkusz alapján történjen a tárgyban nevezett feladat finanszírozása, annak 

elvégzése.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester felveti annak megfontolását, hogy egyrészt a külső-bőcsi 

óvoda épületének hasznosítására megoldást találjanak pl. funkcióját vesztett épület 

hasznosítására kiírt pályázat benyújtásával; másrészt az önkormányzat tulajdonában álló 

tűgyár saját hasznosítására tesz javaslatot, miszerint ivóvíz-palackozó üzemet lehetne ott 

létrehozni pályázat segítségével. 

 

Nagy László polgármester szerint a korábbi példák azt bizonyítják, hogy az 

önkormányzatnak nem célszerű vállalkozásba kezdeni. A funkcióját vesztett épületek 

hasznosítására kiírt pályázat keretében a Malom épületének rendbe hozását vagy a külső-bőcsi 

óvoda épületében az Idősek Otthonának demens részlegének kialakítását tartja 

elképzelhetőnek.  

 

 

 

 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 

 

 

 

        Bai Lászlóné      Bálint László 

         képviselő,      alpolgármester, 

        Jegyzőkönyv-hitelesítő               Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 


