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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 08-án. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester  (15,10-kor érkezett) 

  Bálint László alpolgármester 

  K.Nagy László képviselő 

  Bai Lászlóné képviselő 

 

Távol maradását bejelentette: Dendel Barnabás képviselő  

Távol maradását nem jelentett be: Tóth László képviselő  

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

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 4 fő jelen van. 

 

 

Napirendi pontok:   
        

1. Kommunális hulladékkezelésre benyújtott pályázatok elbírálása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

1. napirendi pont: Kommunális hulladékkezelésre benyújtott pályázatok elbírálása 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az Önkormányzat és Cirkont Zrt. között 2002-ben 

létrejött szolgáltatási szerződés hatályát vesztette, ezért közbeszerzési eljárás keretében újra kellett 

versenyeztetni a szolgáltatást. Az ajánlati felhívásban meghatározott határidőn belül csak a Cirkont 

Zrt. nyújtotta be pályázatát. Az ajánlattevő referenciái megfeleltek a kiírásnak, egyidejűleg csatolta 

a kijelölt hulladéklerakóra vonatkozó befogadó nyilatkozatot. Tehát az ajánlattevő jogszabályban 

előírt feltétekkel rendelkezik, ezért javasolja, hogy az Önkormányzat fogadja el ismét szerződéses 

partnernek a Cirkont Zrt-t. 

 

Bai Lászlóné képviselő ismerteti a Cirkont Zrt. értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető adatait, 

valamint a szolgáltatásra vonatkozó adatokat is.  

 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag  meghozta a következő határozatot: 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2012.(VIII.08.) K.T. határozat 
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Tárgy: Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása 10 évre szolgáltatási 

szerződés megkötése 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete:  

-  jogszerűnek és eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást 

- az eljárás nyertes ajánlattevőjének a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt-t (3527 Miskolc 

Zsigmondy 34.) nyilvánítja. 

- Felhatalmazza a polgármestert a  szolgáltatási szerződés aláírására 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

2. napirendi pont: bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a Sajó-Bódva Önkormányzati Társulás előterjesztését, 

miszerint a társulás gazdálkodásához szükséges új szakfeladatot felvenni. Az új szakfeladat: 841382 

számú területfejlesztési és területrendezési elnevezésű feladat. A társult önkormányzatoknak 

határozatban kell dönteni az elfogadásáról, mert az 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet a szakfeladat 

rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló jogszabály értelmében a szakfeladatok 

tekintetében jelentős módosítás történt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2012.(VIII.08.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta és elfogadta a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás új szakfeladat felvételét, egyidejűleg a 

társulási megállapodás 3.6. pont kiegészítését. 

Az új szakfeladat: 841382. területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 

Jogszabályi hivatkozás: 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet 

Az új szakfeladat rend 2012. január 1-vel lépett hatályba. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti az általános iskola igazgatójának előterjesztését, miszerint 

különböző munkálatokat rendel meg. Többek között az iskola földszinti részén levő öltöző, 

zuhanyzó átalakítása, sportudvar gyomtalanítása, iskola 1. emeleti vizesblokk, konyha átalakítása. 

 

Nagy László polgármester támogatja a kérelmet, hiszen annak ellenére, hogy az iskola, mint 

intézmény átkerül a magyar állam kezelésébe, mégis csak a bőcsi pedagógusok tapasztalják majd az 

átalakítás előnyeit. Javasolja, hogy a szóban forgó feladatokra  br. 2 millió Ft-ot biztosítson az 

önkormányzat, de ebből az összegből 200.000,- Ft legyen biztosítva a kültéri és beltéri 
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kamerarendszer bővítésére. A munkálatokat a Bő-Víz Kft-re kell bízni, aki szükség esetén 

alvállalkozót vegyen igénybe. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2012.(VIII.08.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Általános iskola átalakítási munkálatai valamint a térfigyelő kamerarendszer bővítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Támogatja az általános iskola földszinti és 1. emeleti helyiségeinek átalakítását az iskola 

vezetésével történő előzetes egyeztetés  alapján 

- Egyetért a kültéri és beltéri videó kamerás megfigyelőrendszer kiépítésével 4-8 kamerával 

és rögzítő rendszerrel 

- A fent megjelölt feladatokra br. 2 millió Ft-ot biztosít, melyből 200.000,- Ft-ot a megfigyelő 

rendszer kiépítésére lehet fordítani. 

- A Bő-Víz Kft-tét bízza meg a feladatok elvégzésével úgy,  hogy szükség esetén 

alávállalkozókat vehet igénybe. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, miszerint a 

166.850,- Ft feladatalapú támogatáshoz továbbá 100.000,- Ft-ot kérnek különböző feladatokra. 

Ezen belül gyerekek beiskolázásához, augusztus 20-ai ünnep megrendezéséhez, vetélkedő 

műsorokhoz, sportrendezvényekhez.  

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megfontoltan 

költekezzen és csak azokra a feladatokra használja  a pénz, ami elősegíti a felzárkózást és a szegény 

családokat. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2012.(VIII.08.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Roma  Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- tudomásul veszi, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 166.850,- Ft feladatalapú támogatást 

kapott 

- a fenti összeghez 100.000,- Ft támogatást biztosít, amely összeget iskoláztatási támogatásra, 

augusztus 20-ai ünnep megrendezésére, vetélkedőkre, egyéb feladatokra fordíthatja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Bandzsók Sándor Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
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Nagy László polgármester az ülést bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 

 

 


