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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2012. 04. 25-én. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  Mertus Barnabásné PB tag 

  Stefánné Nagy Magdolna PB tag 

  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

  Cseri Józsefné óvodavezető-helyettes 

  Lipták Zsolt iskolaigazgató 

  Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

Napirendi pontok:   
        

1. Óvoda-bölcsőde intézmény átszervezése  

Nyári nyitva tartás (szünet) meghatározása 

(tervezett szünet: 2012. július 16-tól augusztus 6-ig) 

Előadó: Csucsiné Török Dóra óvodaveze 

 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadása, rendeletalkotás 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Pénzügyi Bizottság jelentése a zárszámadásról 

          Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

          Könyvvizsgáló nyilatkozata a zárszámadásról 

          Előadó: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

3. 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

    Török Barnabás czt. főjegyző 

 

4. Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv és a szabályzat megtárgyalása, jóváhagyása 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás czt. főjegyző 

 

5. Fizetendő térítési díjakról  szóló rendelet módosítása (felnőtt, napközi, óvoda) 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

6. Bőcs Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat elismeréseinek 

adományozásáról és az adományozás rendjéről rendeletalkotás 

Javaslat: Koncz József festőművésznek díszpolgári cím adományozása 

      Márk Gergely rózsanemesítőnek díszpolgári cím adományozása 

 

7. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

- Budapesten Renexpo 2012. május 11-én. (Ki vesz részt ezen?) 
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- Sörgyár Lakótelepének vízellátása, szennyvízcsatorna szolgáltatás (vagyonátvétel) 

határozathozatal szükséges 

 

-  MTZ homlokrakodó kihosszabbítás a szalmabálás tüzelésű kazánhoz (a Bő-Víz Kft. 

irányára: br.692.308,- Ft) 

 

-  „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Bőcs községben” ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015 

pályázat kiviteli tervének elkészítéséről tájékoztató. Hivatkozás: 262/2011.(VI.03.) 

határozat.  A kiviteli terv költsége 2 millió Ft. 

 

- óvoda-bölcsőde előtti út, villanyoszlopok körüli terület, egyéb kátyúk bitumenezése. Bő-

Víz Kft. irányára:  br. 1.808.420,- Ft 

 

- Óvoda-bölcsőde udvarának humusszal történő feltöltése. Bő-Víz Kft. irányára: br. 

208.030,- Ft. 

 

- Óvoda-bölcsőde-szolgálati lakások közti kerítés valamint a szolgálati lakások előtti kerítés 

költsége. Bő-Víz Kft. irányára: br. 1.857.710,- Ft. 

 

- Óvoda-bölcsőde hulladéktároló 25 m2-es terület betonozása, díszburkolattal történő 

ellátása. Bő-Víz Kft. irányára: br. 257.300,- Ft 

 

- Óvoda-bölcsőde kirohanásgátló kiépítése  br. 249.644,- Ft 

 

- Óvoda-bölcsőde (napelem felöli oldal) kerítés, Tekepálya kerítés, labdafogó háló 

kiépítés  Bő-Víz Kft. irányára: br. 2.591.450,- Ft 

 

 

- Látványközpont (Rózsakert) környezetének, udvarának kialakítása, költségvetésének 

kiegészítése: cserjék, virágok, rózsatövek telepítése, humusztalaj feltöltés, térkövezés) 

betervezett költségvetés 3 millió Ft. Bő-Víz Kft. irányára: br. 10.319.584,- Ft. 

 

- Látványközpont udvarán levő pince fölé épület kialakítása, felépítése a meglévő lábazatra  

nettó 1.864.392,- Ft  (Malejkó Kft. árajánlata szerint) 

 

- Látványközpont épület szellőztetés kialakítására nettó 400.000,- Ft 

 

- Látványközpont épületének közfallal és nyílászárókkal történő elválasztása az üvegháztól 

(Malejkó Kft. irányára: 800.000,- Ft) 

 

- Látványközpont  pótmunkatételek összesen: nettó 723.980,- Ft (Malejkó Kft. árajánlata 

szerint) 

 

- Látványközpont átadás-átvételi ünnepségén filmforgatás 20-30 percben (megújuló 

energia, Rózsakert bemutatása, Bőcs településről ismeretterjesztés.  Bő-Víz Kft. 

irányára: nettó 380.000,- Ft 

- Kazán kerítésének a kivitelezése utcafronti kapuval együtt br. 2.168.080,- Ft 

- Kazán udvarának lebetonozása, szalmabála szín építése: br. 2.328.128,- Ft 

 

 

      

8. Zárt ülés (személyi és államigazgatási ügyek, fellebbezések) 

         - Budai Edit bejelentése élettársa Illés István ellen  
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- Szőnyi Tamás esperes köszöntése beiktatása alkalmából (2012. június 

   3. vasárnap) 

     - Horváth Zoltán adósságkezelési támogatás iránti kérelme 

 

 

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 5 fő jelen van. 

 

 

1. napirend:  

Óvoda-bölcsőde intézmény átszervezése  

Nyári nyitva tartás (szünet) meghatározása 

(tervezett szünet: 2012. július 16-tól augusztus 6-ig) 

 

 

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

műszaki átadása megkezdődött, folyamatban van. A végleges használatbavételi engedély az 

építésügyi hatóság várhatóan 2012. május végén adja meg, ennek alapján a képviselő-testület 2012. 

június 2-ára tervezi az ünnepélyes átadást-átvételt.  

Bejelenti, hogy a Látványközpont ünnepélyes átadására várhatóan 2012. június 9-én kerül sor. 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető bejelenti, hogy egyeztetett az óvoda-bölcsőde működtetése 

kapcsán a közoktatási szakértővel. A szakértő javaslata szerint egységes óvoda-bölcsőde 

kialakítására kerül sor. Ennek figyelembe vételével kéri a határozati javaslat elfogadását valamint  

az óvodai-bölcsődei létszám felülvizsgálatát.  

 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Egységes óvoda-bölcsőde intézmény kialakítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. Az óvodai nevelést, mint kötelező feladatellátást az új óvoda épületében biztosítja 

2012/2013. nevelési évben. Az óvoda pontos címe Bőcs, Ifjúság u. 3-7.  

2. Az óvodai nevelést megszünteti a Bőcs, Rákóczi u. 104. és a Bőcs, Hősök tere 15. szám 

alatti épületekben. 

3. A Hernád Napköziotthonos Óvoda székhelye 2012. szeptember 1-től: Bőcs, Ifjúság u. 3-7. 

szám. 

4. A Hernád Napköziotthonos Óvoda tevékenysége 2012. szeptember 1-től kiegészül az 

egységes óvoda és bölcsődei feladatok ellátásával, az óvoda többcélú közoktatási 

intézménnyé alakul át. 

5. Az új intézményt pályázat útján valósította meg az önkormányzat és a pályázatban vállalt 

feladat az új intézményben az alapfeladatokon felül az SNI gyermekek integrálása, HH 

gyermekek integrált nevelése és tehetséggondozása. 

 

6. Vállalja az új intézmény beindításával a személyi, tárgyi feltételek biztosítását, amely 

lehetővé teszi a magasabb színvonalon, kellemesebb környezetben történő nevelést. 
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7. Biztosítja a feltételeket az alapító okirat és egyéb belső szabályzatok aktualizálásához, 

elkészítéséhez,- szükség esetén szakértő bevonásával. 

8. Megállapítja, hogy aránytalan terhet nem jelent a változás a szülők és a gyermekek 

részére ugyanis az új óvoda a település középső traktusában helyezkedik el. 

9. Közoktatási szakértő kijelölését kéri a B.A.Z. Megyei Kormányhivataltól úgy, hogy annak 

szakértői díjazását  biztosítja. 

10. Vállalja az új intézmény teljes berendezését, bebútorozását (textíliák, konyhai eszközök, 

stb.) a hatályos jogszabály szerint. 

11. Vállalja az új intézmény működtetéséhez szükséges költségvetést ill. annak szükség szerinti 

kiegészítését, módosítását.  

Felelős: Polgármester, 

   Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal ill. 2012. május 30. 

A határozatot kapja további eljárás céljából: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

       Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

 

Török Barnabás czt. főjegyző javasolja, hogy a képviselő-testület állapítsa meg az óvoda nyitva 

tartási rendjét a nyári időszakban. Az intézmény új helyére történő költöztetése miatt legalább 

három hét zárva tartásra van szükség. Ennek időpontja: 2012. július 16-tól 2012. augusztus 6-ig. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az óvoda nyári nyitva tartásának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az óvodavezető 

előterjesztését, miszerint javasolja az óvoda nyári nyitva tartásának rendjét. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az óvoda 2012. július 16-tól 2012. augusztus 6-ig zárva 

legyen. Ennek indoka az, hogy ebben a három hétben kell elvégezni az új intézménybe történő 

átköltözést. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. 2012. július 16. 

A határozatot kapja: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

 

 

 

2. napirendi pont: 

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadása, rendeletalkotás 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy elkészült a 2011. évi zárszámadás és annak 

beszámolója. Javasolja, hogy a számszaki adatokról adjon jelentést Zsámba Lajosné vezető 

főtanácsos. 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos: 

- ismerteti a 2011. évi zárszámadás sarokszámait 

- tájékoztatást ad az intézményenként elkészített beszámolóról 

- ismerteti azokat a tájékoztató adatokat, amelyeket átvezetett a költségvetésen 

- kiemeli a könyvvizsgáló jelentését 
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Bai Lászlóné PB elnök : 

- bejelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi zárszámadást valamint a 

zárszámadás mellékletét képező beszámolót 

- tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a könyvvizsgálói jelentést is megtárgyalta 

a Pénzügyi Bizottság  

- kihangsúlyozza, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja: 

      • a 2011. évi zárszámadás elfogadását, a rendelet megalkotását 

      • a 2011. évi zárszámadásról szóló beszámoló elfogadását 

      • a 2011. évi zárszámadásról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását 

 

Dendel Barnabás képviselő  kérdezi, hogy  a mai napon mennyi az önkormányzat egyenlege? 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  az egyenlegközlőből ismerteti az önkormányzat egyenlegét, 

miszerint a számlán 500 millió Ft van feltüntetve, amely összegnek egy része letétben van. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

Bőcs Község Képviselő-testületének 

3/2012. (IV.25.) 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 

törvény 91.§-a alapján az  önkormányzat a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő 

rendeletet alkotja. 

 

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 zárszámadását 

 

a.)   1.819.122 eFt módosított bevételi előirányzattal 

b.)   1.795.494 eFt teljesített bevétellel 

c.)   1.819.122 eFt módosított kiadási előirányzattal 

d.)  1.327.744 eFt teljesített kiadással 

e.)     472.325 eFt költségvetési pénzmaradvánnyal,(amelynek felosztásáról a Képviselő-

testület később dönt) 

f.)    -   69.397 eFt vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal  

           állapítja meg. 

 

3.§ (1)  A 2. § (1) bekezdésének b./ pontja szerinti teljesített bevételből a működési bevételek  

összege a 2. és 2/1. sz. melléklet szerint 900.524 e Ft, melyből 

 

                a./ intézményi működési bevételek:                                               139.293 e Ft 
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                b./ önkormányzatok sajátos működési bevételei:                           400.167 e Ft    

                     ebből:  helyi adók                                 387.960 e Ft 

                                 gépjárműadó:                              25.170 e Ft 

                                 SZJA helyben maradó része       25.309e Ft 

                                 Jövedelemdifferencia 

                                 mérséklése                                 -  42.807 e Ft 

                                 Bírságok, pótlékok,egyéb sajátos    

                                 bevételek                                        4.535 e Ft                                                                                                                                

 

 

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből az önkormányzat költségvetési 

támogatása a  2,2.5,2.6,2.7 és 2.8.számú mellékeltek alapján 290.475 e Ft, melyből 

 

a./ normatív támogatások összege                                                     196.184 e Ft, 

b./ központosított előirányzat                                                              31.440 e Ft, 

c./ normatív kötött felhasználású támogatások                                   58.771 e Ft, 

d./ egyéb állami támogatás                                                                   4.080 e Ft, 

                       

(3) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételből a tárgyi eszközök értékesítése, 

valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése a 2.9,2.10,2.11. 

mellékletek szerint   78.137 e Ft. 

(4) A  2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből az egyéb működési bevételek 

teljesítése a 2.1 és 2.2. számú mellékletben  70.589  e Ft, melyből  

 

az OEP-től átvett pénz:   6.672 e Ft      

       

  

(5) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételből a támogatáscélú kölcsönök 

visszatérítéséből származó bevétel a 2.12 számú melléklet alapján 16.372 e Ft, 

melyből 

 

a./ működési célú támogatás visszatérítése    4.739 e Ft, 

b./ felhalmozási célú támogatás visszatér.:  11.633 e Ft. 

 

(6) Pénzforgalom nélküli bevételek a 2. sz.melléklet szerint: 

1.  Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:             800.461 e Ft. 

 

4.  §  (1)   A 2. § (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott kiadásból az önkormányzat teljesített 

működési kiadásainak összege a 3.sz. melléklet szerint  944.934 e Ft, melyből 

         

                      a./ a személyi jellegű kiadások összege                      352.804 e Ft, 

                      b./ a munkaadókat terhelő járulékok összege               87.555 e Ft, 

                      c./ a dologi jellegű kiadások összege                          254.845 e Ft, 

                      d./ folyósított ellátások                                                 74.110 e Ft, 

                      e./ működési célra nyújtott kölcsön                                     70 e Ft, 

 

(2) Az (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott kiadásból a 3.3 számú melléklet szerint 

a támogatási értékű kiadás 23.002 e Ft, az államháztartáson kívülre történő működési 

célú pénzeszközátadás a 3.5 sz. melléklet szerint 152.548 e Ft, melyből a non-profit 

szervezeteknek átadott pénz  18.050 e Ft. 

 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi létszámkeretét közfoglalkozású 

dolgozókkal együtt  az alábbiak szerint határozza meg: 
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a./   főfoglalkozású: 122 fő 

b./   részfoglalkozású: 47 fő 

c./   megbízásos jogviszonyban: 12 fő 

 

  Az éves létszámkeret alakulása a 7. és 8. sz. mellékletben kerül bemutatásra. 

 

5. § (1) A 2. § (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott kiadásból a felhalmozási célú kiadások 

összege a 3,3.4, 3.6, 4,5. sz. melléklet alapján   382.809 e Ft, melyből: 

 

                      a./ a beruházások előirányzatának teljesítése                               326.695 e Ft, 

                      b./ a felújítások, korszerűsítések előirányzat teljesítése                 50.159 e Ft, 

                      c./ a felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                       1.913 e Ft, 

                      d./ a felhalmozási célú kölcsönök, lakáscélú támogatások              3.969 e Ft, 

                      e./ felhalmozási célú támogatás értékű kiadás                                      73 e Ft 

 

6. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Polgár- 

                       mesteri Hivatal és az ahhoz tartozó tevékenységek működési kiadások      

                       teljesítése a 3.sz. melléklet  szerint 494.024 eFt, melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás        128.039 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok  30.393 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:              85.862 e Ft. 

                       d./egyéb működési kiadások         249.660 e Ft 

                       f./ működésre nyújtott kölcsön              70 e Ft 

 

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 20 fő főfoglalkozású 

                                                                 1 fő részfoglalkozású 

                                                                 2 fő megbízási díjas 

 

7. §   (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból az Általános és 

Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési kiadása a 3.1. számú melléklet szerint 

245.091 e Ft, melyből 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás   150.419 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok        38.163 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:         56.509 e Ft. 

 

(2) Az Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete: 

              61 fő főfoglalkozású, 

                7 fő részfoglalkozású, 

                4 fő megbízási jogviszonyban álló. 

 

8. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Napköziotthonos Óvoda működési kiadása a 3.1. számú melléklet alapján   

                        128.856 eFt, melyből  

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás            44.571 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok     11.463 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:                 72.822 e Ft. 

 

(2)    A Napköziotthonos Óvoda létszámkerete: 

                21 fő főfoglalkozású. 

 

 



 8 

9. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Faluház (Művelődési és Sportintézmény) működési kiadása a 3.1.sz.  

                       melléklet szerint  44.675 e Ft, melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás         14.216 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok    3.626 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:              26.833e Ft. 

 

(2)    A Faluház (Művelődési és Sportintézmény) létszámkerete: 

                7 fő főfoglalkozású, 

                4 fő megbízási díjas                 

 

10. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Családsegítő Központ működési kiadása a 3.1.sz. melléklet alapján  

                        32.288 e Ft, melyből: 

 

                       a./ a személyi jellegű juttatás          15.559 e Ft, 

                       b./ a munkaadót terhelő járulékok    3.910 e Ft, 

                       c./ a dologi jellegű kiadás:              12.819 e Ft. 

 

(2)    A Családsegítő Központ  létszámkerete: 

                7 fő főfoglalkozású. 

 

 

11. §.  (1)     A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 5/2012.(IV.19.) KT. határozatával     

                    a 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadta el. 

 

                     a./ bevételi előirányzata 2.807 e Ft, bevétele: 2.620 e Ft 

                     b./ kiadási előirányzata  2.807 e Ft, kiadása:   2.620 e Ft 

 

           (2)     Az (1) bekezdés a./ pontja szerinti bevételből 

                     a./ a saját, működési célú bevétel összege: 0 e Ft 

                     b./ a helyi települési önkormányzat támogatása: 2.410 e Ft  

                     c./ központosított előirányzat: 210 e Ft 

(2) Az (1) bekezdés b./ pontja szerinti kiadásból  

 

a./ személyi jellegű kiadás:        1.670 e Ft 

b./ munkaadót terhelő járulék:      406 e Ft 

c./ dologi jellegű kiadás:               544 e Ft 

 

12. §    (1)  A költségvetési tartalék összege a 3.sz. melléklet szerint  2.459 e Ft, ebből 

                   a./ általános tartalék:  2.459 e Ft, 

 

13. §     Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a alapján: 

 a vagyonkimutatást a 15.sz. melléklet 

 A közvetett támogatásokat a 13.sz.melléklet tartalmazza. 

 

14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon, 2012. április 26-án lép hatályba.   

 

A rendeltet kapja további eljárás céljából: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2011. évi zárszámadásról és a könyvvizsgálói véleményről szóló beszámoló elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- a 2011. évi zárszámadásról szóló beszámolót elfogadta a tájékoztató adatokkal együtt. 

- a 2011. évi zárszámadásról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadta 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

3. napirendi pont: 

 

2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása 

 

Török Barnabás czt. főjegyző kivonatosan ismerteti a képviselők részére már átadott a belső 

ellenőrzésről szóló jelentést. Javasolja annak elfogadását. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: A 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 

megtárgyalta  és elfogadta.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: 

 

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv és a szabályzat megtárgyalása, jóváhagyása 

 

Török Barnabás czt. főjegyző kivonatosan ismerteti a közbeszerzési szabályzatot és a 2012. évre 

közbeszerzési tervet. Kihangsúlyozza, hogy a közbeszerzési szabályzat aktualizálása megtörtént. 

Javasolja a terv elfogadását és a szabályzat jóváhagyását. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi közbeszerzési terv és szabályzat megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 
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- elfogadta a 2012. évi tervezetett beszerzések szervezeti egység szerinti bontásban 

rögzített közbeszerzési tervet 

- jóváhagyta a 2012. április 25-től érvényes közbeszerzési szabályzatot 

Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A közbeszerzési tervet és a szabályzatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

           Baráth Zsuzsa előadó 

           Vass László tanácsos 

           Dr. Papp György közbeszerzési referens 

 

 

5. napirendi pont: 

 

Fizetendő térítési díjakról  szóló rendelet módosítása (felnőtt, napközi, óvoda) 

 

Török Barnabás czt. főjegyző  ismerteti a 13/1998. (IX.11.) számú rendelet valamint a 11/2007. 

(IV.26.) számú rendelet módosításának indokolását. Mindkét esetben az intézményi térítési díj 

változtatásáról van szó.  Javasolja mindkét rendelet módosítását a megadott adatok szerint. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2012. (IV.25.) K.T. rendelete  

a gyermekek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 13/1998.(IX.11.) 

rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

(1) A   R. 9. § (1) bekezdésének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

            a) Az intézmény térítési díj napi összege óvoda ellátottak esetében 230,- Ft +  

                ÁFA ezen belül: 

            b) tízórai   55 Ft  + ÁFA 

            c) ebéd            130 Ft  + ÁFA 

            d) uzsonna  45 Ft  + ÁFA 

 

2. § 

 

A rendelet a kihirdetést követően 2012. május 1-től lép hatályba. 

 

A rendeletet kapja további eljárás céljából: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

               Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül megalkotta a 

következő rendeletet: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2012. (IV.25.) K.T. rendelete 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2007. (IV. 26.) rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 

rendelkezik:  

 

1.§ 
 

A    R. 34. § (3) bekezdésében meghatározott 1. és 2. számú melléklet helyébe ezen rendelet 1. és 2. 

számú melléklete lép.  

 

2. § 

 

 E rendelet  a kihirdetést követően 2012. május 1-től lép hatályba.  

 

 

                     

 

 

 

1. számú melléklet  

 

Az intézményi térítési díjak összege 

2012. május 1-től 

 

1.)  Étkeztetés intézményi térítési díja:          220.-Ft+ÁFA/ebéd  

 

2.)  A szociálisan nem rászorult által igénybevett étkeztetés díjaként az önköltségnek megfelelő 

díjat: 484 Ft +Áfa/ebéd köteles megfizetni az igénybe vevő. Szociálisan nem rászorult által 

igénybevett étkeztetés házhoz szállítási díja: 62 Ft + Áfa 

 

3.) Házi segítségnyújtás: 

a.) 0-56.000 Ft/fő/hó összegű jövedelem esetén:                    100 Ft/óra 

b.) 56.000 Ft/fő/hó összeget meghaladó jövedelem esetén:    190 Ft/óra 
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2. számú melléklet 

 

A szociális szolgáltatás térítési díja 2012. május 1-től 

 

Sor- 

szám 

Jövedelem sávok Étkezési térítés díja 
Étkeztetés házhoz 

szállítási díja 

Családban élő Egyedül élő Napi egyszeri 

étkezés 

személyi 

térítési díja  

az egyszeri 

étkezés 

alapdíjának %-

ában 

Napi egyszeri 

étkezés napi 

személyi 

térítési díja 

Ft-ban 

(kerekítve) 

A szociális 

étkeztetés házhoz 

szállításának napi 

díja Ft-ban 

(kerekítve) 

(az egyszeri 

étkeztetés díjának  

40 %-a) 

ÖNYM 

%-ban 

2012-ben 

érvényes 

ÖNYM 

alapján 

ÖNYM 

%-ban 

2012-ben 

érvényes 

ÖNYM 

alapján 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 0-100 
0-28.500-

Ftig 
0-150 0-42.750 Ftig 10 22 Ft + Áfa 9 Ft + Áfa 

2. 
100-

150 

28.501-

42.750,-

Ftig 

150-200 
42.751,-

57.000 Ftig 
40 88 Ft + Áfa 35 Ft +Áfa 

3. 
150-

200 

42.751-

57.000,- 

Ftig 

200-250 
57. 001-

71.250 ,-Ftig 
70 154 Ft + Áfa 62 Ft + Áfa 

4. 
200-

250 

57.001-

71.250,- 

Ftig 

250-300 
71.251-

85.500,- Ftig 
100 220 Ft + Áfa 62 Ft + Áfa 

 

 

ÖNYM = öregségi nyugdíjminimum 

 

A rendeletet kapja további eljárás céljából: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                Kovács Katalin intézményvezető 

                Takács Edina intézményvezető 

 

 

6. napirendi pont: 

 

Bőcs Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat elismeréseinek 

adományozásáról és az adományozás rendjéről rendeletalkotás 

Javaslat: Koncz József festőművésznek díszpolgári cím adományozása 

   Márk Gergely rózsanemesítőnek díszpolgári cím adományozása 

  

 

Nagy László polgármester ismerteti az önkormányzat elismerésének alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. Hosszas, előzetes egyeztetések után 

került a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet. Az idegenkedést feloldotta a sürgető idő, mert 

Koncz József tanár, festőművész bőcsi lakos kitüntetése elodázhatatlan. Ezzel egyidejűleg indokolt 

a kitüntetése Márk Gergely rózsanemesítőnek, aki rózsát nevezett el Bőcs településről. Koncz tanár 
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úr kitüntetését 2012. április 30-án adja át az önkormányzat, amikor is kiállítást rendez Bőcsön. 

Márk Gergely ünnepélyes köszöntésére 2012. június 9-én kerül sor, mert a Rózsakert átadása ebben 

az időpontban történik.  

Javasolja (a képviselő-tagokkal egyetértésben), hogy a kitüntetéssel pénzjutalom járjon és ne 

aranygyűrű. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül megalkotta a 

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012.(IV.25.) K.T. rendelete 

az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről 

 

 

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásának szabályairól az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának 

méltó elismerésére és megörökítésére, akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket 

szereztek Bőcs fejlődésében, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában. 

(2) Az önkormányzat elismerését, kitüntető cím, díj, pénzjutalom, aranygyűrű, díszoklevél, 

emléklap, plakett testesíti meg, amely Bőcs település egész lakosságának tiszteletét fejezi ki. 

(3) A kitüntető címek és díjak adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. 

(posztumusz kitüntetés) Ez esetben a kitüntető cím vagy díj átvételére az örököse vagy 

családjának képviselője jogosult. 

 

2. § 

 

(1) A kitüntető címek és díjak adományozását kezdeményezhetik: 

a) az önkormányzat képviselő-testületének tagjai 

b) a jegyző 

c) Bőcs településen működő közösségek, intézmények, társadalmi és civil szervezetek, 

egyházak vezetői 

 

(2) Az adományozásra vonatkozó kezdeményezést az adott évben átadni tervezett kitüntető 

címek és díjak tekintetében az átadás javasolt időpontja előtt a polgármesterhez kell 

benyújtani. 

(3) A javaslatok elbírálása az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

(4) A kitüntető díjakat lehetőleg állami ünnep alkalmából ünnepi önkormányzati ülésen kell 

átadni. 

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kitüntető címeket és díjakat visszavonhatja attól, aki 

arra méltatlanná vált. 

(6) Kitüntető díjakról a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

 

Kitüntető címek alapítása és adományozása 

 

3. § 
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(1) Bőcs Önkormányzat képviselő-testülete a  település közéleti szolgálatában, a gazdasági, 

szervezői, tudományos, művészeti, közoktatási, közművelődési életében, a testnevelési és 

sportmozgalomban, az egészségügyi és szociális ellátásban, a környezet és 

természetvédelem területén szerzett kimagasló érdemek, vagy az egész életmű elismerésére 

   

BŐCS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 

kitüntető címet alapít. 

 

(2) A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű, a település címerét is tartalmazó 

oklevelet kell kiállítani. A kitüntetéssel nettó 200.000,- Ft jutalom jár. 

(3) Naptári évenként legfeljebb kettő díszpolgári cím adományozható.  

 

4. § 

 

(1) Bőcs Önkormányzat képviselő-testülete a testnevelés és sport területén végzett kiemelkedő 

tevékenység elismerése céljából 

 

BŐCS TELEPÜLÉS SPORTJÁÉRT 

 

plakettet és pénzjutalmat adományoz. 

 

(2) A díj annak a sportolónak, sportembernek adományozható, aki sportolóként, edzőként, 

sportvezetőként, sportszervezőként kimagasló eredményt ért el Bőcs településen.  

(3) A plakett mellett nettó 100.000,- Ft pénzjutalom jár. 

(4) Naptári évenként kettő cím adományozható. 

 

 

5. § 

 

(1) Bőcs Önkormányzat képviselő-testülete a közoktatási és közművelődési életben végzett 

kiemelkedő tevékenység elismerése céljából  

 

PEDAGÓGIAI DÍJAT  

 

adományoz. 

 

(2) A díjat a tartósan hosszú és tartalmas, az egész településre kisugárzó vagy elméletileg 

meghatározó jelentőségű oktatói-nevelői munka, illetőleg a pedagógusi életmű elismeréséül 

lehet adományozni. 

(3) Naptári évente kettő pedagógiai díj adományozható. 

(4) A díj nettó 100.000,- Ft pénzjutalom és oklevél. 

 

6. § 

 

(1) Bőcs Önkormányzat képviselő-testülete a társadalmi és civil szervezetnek elismerésére  

 

AZ  ÉV  CIVIL  SZERVEZETE  DÍJAT 

 

adományoz. 

 

(2) A díj az adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó társadalmi és civil szervezeteknek 

adományozható, amely szervezetek Bőcs település fejlődését szolgálták a közélet, a kultúra 

vagy az élet bármely területén. 

(3) A díj nettó 200.000,- Ft pénzjutalom és oklevél. 
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(4) Naptári évenként egy díj adományozható. 

 

7. § 

 

(1) Bőcs Önkormányzat képviselő-testülete vállalkozóknak, cégeknek  

 

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA CÍM 

 

adományozható. 

 

(2) Azon vállalkozók és cégek kaphatják, amelyek az adott évben kiemelkedő támogatói 

munkát végeztek Bőcs településen. 

(3) A díj nettó 100.000,- Ft pénzjutalom és oklevél. 

(4) Naptári évenként egy díj adományozható. 

 

 

8. § 

 

(1) Bőcs Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyben dolgozóknak 

 

BŐCS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT CÍM 

 

adományozható. 

 

(2) A díj az egészségügyi és szociális ágazatban több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó  

szakembereknek adományozható. 

(3) A díj nettó 100.000,- Ft pénzjutalom és plakett. 

(4) Naptári évenként kettő cím adományozható. 

 

9. § 

 

(1) E rendeletben szereplő díjakkal kitüntetettek 5 éven belül újabb díj adományozásában nem 

részesülhetnek. 

(2) Kivételt képeznek ez alól a díszpolgári címmel kitüntetettek. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) A kitüntető címekkel és díjakkal járó költségek fedezetét a képviselő-testület az éves 

költségvetésben határozza meg. 

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

A rendeletet kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

          Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

 

 

 

Nagy László polgármester méltatja Koncz József belsőbőcsi születésű  középiskolai tanár és 

festőművész munkásságát. Kiemeli, hogy rendszerváltást megelőző nehéz időkben nagy segítséget 

nyújtott azoknak a bőcsi gyerekeknek, aki tovább szeretek volna tanulni. Mindezekre való 

tekintettel javasolja, hogy a képviselő testület részére adományozza a BŐCS KÖZSÉG 

DÍSZPOLGÁRA CÍMET. 

Fentiekhez hasonlóan méltatja Márk Gergely kertészmérnök, rózsanemesítő munkásságát, aki Bőcs 

jó hírnevét terjesztette azzal, hogy a településről nevezett el egy rózsafajtát. Ezért javasolja, hogy a 

képviselő-testület részére adományozza a BŐCS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍMET. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatokat: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Bőcs Önkormányzat Képviselő Testülete 

KONCZ JÓZSEF 

(sz. Belsőbőcs, 1922. április 22.) 

festőművésznek 

 

„BŐCS DISZPOLGÁRA” 

 

kitüntető címet adományozza 

 

Köszönjük, hogy fáradhatatlanul a művészetnek élt egész életében. 

Mindig büszkén vallotta bőcsi embernek magát, hogy mennyire ember, tanúsíthatják, akiknek 

segített élete során. 

 

Az oklevél átadás időpontja 2012. április 28. 

Felelős: polgármester 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

 

Bőcs Önkormányzat Képviselő Testülete 

MÁRK GERGELY 

(sz. Magyarrégen, 1923. október 27.) 

rózsanemesítőnek 

 

„BŐCS DISZPOLGÁRA” 

 

kitüntető címet adományozza 

 

Ha egy rózsanemesítő az egyik „gyermekét” egy faluról nevezi el, az kötődést jelent. Ezt a 

kapcsolatot szeretnénk erősíteni azzal, hogy Bőcsön Rózsaparkot nevezünk el Márk Gergelyről, a 

messzeföldön híres nemesítőről és gondozzuk annak lakóit legjobb tudásunk szerint. 

 

Az oklevél átadás tervezett időpontja: 2012. június 9. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

7. napirendi pont: 

 

Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bejelentés alapján a  

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya vizsgálta az iskolában foglalkoztatott 

pedagógusok jogszabályban előírt végzettségét és képzettségét. A  tantárgyfelosztás alapján ezeket 

a megállapodásokat „ütköztette” és megállapította, hogy több pedagógus foglalkoztatásához 

nincsenek meg a feltételek. Több esetben hiányzik az erkölcsi bizonyítvány, hiányzik a végzettséget 

bizonyító diploma, de olyan is előfordult, hogy képesítés nélkül tanít az iskolában pedagógus. A 
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törvényességet vizsgáló kormányhivatal  a tanév végét jelölte meg határidőként, hogy az iskola 

vezetése az anomáliákat szüntesse meg.  

 

Török Barnabás czt. főjegyző  szerint a bejelentő nem érte el célját, hiszen a rendelkezésre álló 

információk alapján a vizsgálat tárgyát képező „célszemély” foglalkoztatása jogszerű, ezzel 

szemben több pedagógus továbbfoglalkoztatása  kérdőjeles. 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elhagyta a tárgyalótermet. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatást ad arról, hogy miként fog működni a költségvetési 

szervek gazdálkodása, ismerteti a két kategóriában működő költségvetési szerveket. Az egyik 

kategóriába tartoznak az önállóan működő költségvetési szervek, míg a másik kategóriába tartoznak 

az önállóan működő és gazdálkodó szervek. A képviselő-testületnek javasolja a határozati javaslat 

elfogadását és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kijelölését. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az önállóan működő költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv kijelölése  
 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján  a következők 

szerint jelöli ki az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet:    

 

Önállóan működő költségvetési szerv 

megnevezése  

Önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv megnevezése 

Körzeti Általános és Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

Bőcs Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

Hernád Óvoda Bőcs Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

Faluház és Könyvtár Bőcs Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

Családsegítő Központ Bőcs Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 

 

 

Felelős: polgármester 

   Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

           Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

           Intézményvezetők 

 

 

Nagy László polgármester: 
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- bejelenti, hogy 2012. május 11-én Budapesten Renexpo kerül megrendezésre. Javasolja, 

hogy a képviselő-testület tagjai, intézményvezetők vegyenek részt ezen a hasznos 

kiránduláson. Kezdeményezi, hogy Bálint László alpolgármester szervezze meg az utat 

és készítsen névlistát a résztvevőkről.  

- Tájékoztatást ad a közművekről szóló törvény előírásairól, amelyek kötelező 

előírásokat tartalmaznak az önkormányzatra nézve is, különös tekintettel a víz- és 

szennyvíz szolgáltatás kapcsán. Kiemeli, hogy háromoldalú egyeztetésen vett részt a 

jegyzővel együtt, ugyanis a sörgyári lakások víz- és szennyvízszolgáltatása sürgős 

megoldást igényel. A háromoldalú tárgyaláson az önkormányzaton kívül részt vett az 

ÉRV Zrt. és a Sörgyár vezetése. Az ÉRV Zrt.  már helyszíni szemlét is tartott.  

- Bejelenti, hogy az ÉMOP.3.1.2./E-11-2011-0015. számú pályázaton elnyert összegbe be 

van építve a tervezés költsége. A kiviteli terv elkészítéséhez 2 millió Ft-ot biztosít a 

pályázat. A  kiviteli terv megrendelése a határozat alapján biztosított pénzeszközből fog 

megtörténni. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: ÉMOP.3.1.2./E-11-2011-0015. számú pályázat kiviteli tervének elkészítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete hivatkozva a 262/2011. (VI.03.) számú 

határozatára tudomásul vette, hogy a tárgyban megnevezett pályázatban biztosított 2 millió Ft-ból el 

kell készíteni a kiviteli tervet.   

Felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület, hogy a kiviteli tervet rendelje meg, az ezzel 

kapcsolatos megállapodást írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

           Baráth Zsuzsa előadó 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti az óvoda-bölcsőde, mint új intézménnyel kapcsolatos  

pótmunkálatokat és azok költségigényét. A kivitelezéshez igényelt összeg: 6.972.554,- Ft. A 

kivitelezést a Bő-Víz kft. végzi. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Óvoda-bölcsőde pótmunkálatai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testület az óvoda-bölcsőde pótmunkálataira 6.972.554,- Ft-

ot biztosít az alábbi megbontásban: 

 

- óvoda-bölcsőde előtti út, villanyoszlopok körüli terület, egyéb kátyúk bitumenezése. Bő-

Víz Kft. irányára:  br. 1.808.420,- Ft 

 

- Óvoda-bölcsőde udvarának humusszal történő feltöltése. Bő-Víz Kft. irányára: br. 

208.030,- Ft. 
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- Óvoda-bölcsőde-szolgálati lakások közti kerítés valamint a szolgálati lakások előtti kerítés 

költsége. Bő-Víz Kft. irányára: br. 1.857.710,- Ft. 

 

- Óvoda-bölcsőde hulladéktároló 25 m2-es terület betonozása, díszburkolattal történő 

ellátása. Bő-Víz Kft. irányára: br. 257.300,- Ft 

 

- Óvoda-bölcsőde kirohanásgátló kiépítése  br. 249.644,- Ft 

 

- Óvoda-bölcsőde (napelem felöli oldal) kerítés, Tekepálya kerítés, labdafogó háló 

kiépítés  Bő-Víz Kft. irányára: br. 2.591.450,- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

           Bő-Víz Kft. 

           Vass László tanácsos 

           Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

           Baráth Zsuzsa előadó 

 

 

Nagy László polgármester  ismerteti a Látványközpont (Rózsakert) pótmunkálataira vonatkozó 

igényeket költségeivel együtt. Ezzel egyidejűleg bejelenti, hogy  a kazán utcafronti kerítését 

kapuval együtt el kell készíteni, valamint a kazán udvarának lebetonozására, szalmabála szín 

építésére is biztosítani kell költségeket a határozatban rögzítettek szerint. 

 

Dendel Barnabás képviselő szerint indokolt az új kazán és annak udvarának megvilágítása, 

kamerával történő megfigyelése, ehhez hasonlóan kell ellátni az óvoda-bölcsődét is. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Látványközpont utómunkálataira költségek biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Látványközpont (Rózsakert) utómunkálataira 

(pótmunkákra) az alábbiak szerint biztosítja a fedezetet: 

 

- Látványközpont (Rózsakert) környezetének, udvarának kialakítása, költségvetésének 

kiegészítése: cserjék, virágok, rózsatövek telepítése, humusztalaj feltöltés, térkövezés) 

betervezett költségvetés 3 millió Ft. Bő-Víz Kft. irányára: br. 10.319.584,- Ft. 

 

- Látványközpont udvarán levő pince fölé épület kialakítása, felépítése a meglévő lábazatra  

nettó 1.864.392,- Ft  (Malejkó Kft. árajánlata szerint) 

 

- Látványközpont épület szellőztetés kialakítására nettó 400.000,- Ft 

 

- Látványközpont épületének közfallal és nyílászárókkal történő elválasztása az üvegháztól 

(Malejkó Kft. irányára: 800.000,- Ft) 
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- Látványközpont  pótmunkatételek összesen: nettó 723.980,- Ft (Malejkó Kft. árajánlata 

szerint) 

 

- Látványközpont átadás-átvételi ünnepségén filmforgatás 20-30 percben (megújuló 

energia, Rózsakert bemutatása, Bőcs településről ismeretterjesztés.  Bő-Víz Kft. 

irányára: nettó 500.000,- Ft 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Zsámba  Lajosné vezető főtanácsos 

            Vass László tanácsos 

            Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

            Baráth Zsuzsa előadó 

            Bő-Víz Kft. 

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2012. (IV.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Kazánkerítés, kapu, szalmabála szín kialakítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kazán és udvarának pótmunkálataira bruttó 

4.496.208,- Ft-ot biztosít az alábbi bontásban: 

- Kazán kerítésének a kivitelezése utcafronti kapuval együtt br. 2.168.080,- Ft 

- Kazán udvarának lebetonozása, szalmabála szín építése: br. 2.328.128,- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

           Vass László tanácsos 

           Bedő Zsusza vezető főtanácsos 

           Baráth Zsuzsa előadó 

           Bő-Víz Kft. 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester visszajött. 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 
 

k.m.f. 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


