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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. 

 

 

Jelen vannak:  

  Csicsek Zoltán alpolgármester   

  Bálint László alpolgármester 

  K.Nagy László képviselő 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Tóth László képviselő (később érkezett 10 perccel) 

 

   

Távol maradását bejelentette: Nagy László polgármester 

Dendel Barnabás képviselő  

  

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Meghívottak: Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Mertus Barnabásné PB tag 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   

Jegyzőkönyvvezető: Soós Tamásné főelőadó 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket. 

Nagy László polgármester meghatalmazással bízta meg az alpolgármestert, hogy teljes jogkörben 

járjon el a képviselő-testületi ülésen, ugyanis neki önkormányzati ügyek miatt Budapestre kellett 

utazni.  

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

tag közül 5 fő jelen van. 

 

 

 

Napirendi pontok:   
        

 

1. Oktatási intézmény (általános iskola) 2012./2013. tanévre vonatkozó munkaterv, 

tantárgyfelosztás ismertetése, jóváhagyása 

Létszámbővítésre kérelem (2 fő ped.asszisztens) 

Tóth László képviselő beadványára történő válaszadás 

Előadó: Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

Nevelési intézmény (óvoda-bölcsőde) 2012/2013. nevelési évre vonatkozó munkaterv 

(egyéb belső szabályzat) megtárgyalása, jóváhagyása 

Óvodavezető létszámigényének megtárgyalása (2 fő gondozónő) illetménye 110.000,- 

Ft/fő + kafetéria + munkaközösségi pótlék 10.000, Ft/fő/hő 

Az új intézmény belső szabályzatainak felülvizsgálatához, aktualizálásához szakértő 

bevonása (250.000 Ft) 

Az új intézménynél jelentkező dologi kiadások engedélyezése (600.000,- Ft) 

Előadó: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 
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2. A Pénzügyi Bizottság jelentése az I. féléves gazdálkodásról 

Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

 

      3.        Jelentés az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról, rendelet módosítás  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4.    Nyilatkozat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

          Előadó: Nagy László polgármester 

 

5.   A vagyongazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása 

         Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

6.  A gyermekek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

módosítása  

Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

7. Közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges fiatalok pénzbeli támogatásáról szóló 

23/2008.(VII.3.) rendelet módosítása 

Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

 

 

8. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

- Farkas István és az Önkormányzat közötti ajándékozási szerződés ismertetése, 

elfogadása 

- Tűgyár ingatlanra eladásról szóló reklámtábla kihelyezése (a reklámfelület  

       megrendelése) 

 Előadó: Nagy László polgármester 

- Körömi Önkormányzat – Bőcsi Önkormányzat bérleti szerződésének ismertetése, 

tudomásul vétele (párologtató tó átadása 10 évre a Körömi Önkormányzatnak) 

- „Tanoda” indításáról tájékoztató (felső tagozatosok részére felzárkóztató oktatás) 

- Árajánlat rágcsálóírtásra 900.000,- Ft + ÁFA (Kiss János bogármérnök) 

- Árajánlat projektmenedzsment tevékenységre (Kroda Kft. ajánlata a legkedvezőbb) 

- TÁMOP 3.1.11. számú „Óvodafejlesztési pályázat” támogatása 100 % (önrész 

nélküli) tárgya: Óvodapedagógusok képzése, játékok beszerzése. Elnyert összeg 

14.744.931. 

 

9.    Bejelentések, indítványok, javaslatok 

10.    Zárt ülés 

 

 

1. napirendi pont: Oktatási intézmény (általános iskola) 2012./2013. tanévre vonatkozó 

munkaterv, tantárgyfelosztás ismertetése, jóváhagyása 

Létszámbővítésre kérelem (2 fő ped.asszisztens) 

Tóth László képviselő beadványára történő válaszadás 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester bejelentette, hogy az általános iskola vezetése a 2012./2013. tanévre 

vonatkozó munkatervét átadta, a tantárgyfelosztás átadására a követező testületi ülésen kerül sor. 

 

Török Barnabás c. főjegyző az átadott munkatervet megismerte, de megismerhették a képviselők is, 

hiszen azt időben átadta az intézmény vezetője. Tartalmas anyagról van szó, törvényességi 

szempontból kifogástalan, ezért elfogadásra javasolja. 
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Tóth László képviselő szerint a belső szabályzatot kézbesíteni kellett volna. Tapasztalata szerint a 

főjegyző ezt nem tette meg. 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató: 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a munkaterv elkészítése során figyelembe 

vette a nevelőtestület javaslatait, szerinte is egy precízen elkészített munkaterv van a 

képviselő-testület asztalán. 

- Kéri, hogy a képviselő-testület a munkatervet fogadja el. 

- Javasolja, hogy a hatályos jogszabálynak megfelelően 2 fő pedagógiai asszisztens 

alkalmazását engedélyezze a képviselő-testület és ehhez biztosítsa az anyagi feltételeket. 

- Kezdeményezi, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a nyugdíj előtt álló pedagógusok 

kapjanak főtanácsosi besorolást és ehhez br. 10.000,- Ft/fő/hó anyagi elismerést nyugdíjba 

vonulásukig, ugyanis 2 fő megy nyugdíjba 1 éven belül. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaterve 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Bőcsi Általános és 

Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013. tanévre vonatkozó munkatervét. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatot kapja:   Nagy László polgármester 

Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző (1 pl. munkaterv átadva) 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Létszámbővítés a Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyet értett az előterjesztéssel, azt megtárgyalta és 

engedélyezi 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását 2012. szeptember 1-től a Bőcsi Általános 

és Szakiskolában. A 2 fő foglalkoztatásához biztosítja a pénzügyi feltételeket is. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

          Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 
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Tárgy: A Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

nyugdíjazás előtt álló pedagógusok átsorolása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézményvezető előterjesztése alapján 2 fő 

nyugdíj előtt álló pedagógus részére, nyugdíjba vonulásukig 10.000,-Ft/fő/hó javadalmazást biztosít 

2012. szeptember 1-től. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A határozat kapja:    Nagy László polgármester 

          Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató szó szerint ismerteti a beadványra adott válaszokat az alábbiak szerint: 

 
Tóth László Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke 2012. június 5-én kelt levelében több kérdésre vár 

választ a Bőcsi Általános Iskolával kapcsolatban. 

Válaszomat az alábbiak szerint adom meg a levélből történő kiemelésekkel: 

 

1. „Az iskola igazgatója több alkalommal nem tartotta meg a kötelező óráit, azt helyette a pedagógiai 

asszisztens vezette.” 

Igen, többször előfordult, hogy a felettes szakmai szervezethez, vagy a Kormányhivatalhoz kellett 

Miskolcra utaznom, esetleg Bíróságon jelentem meg idézésre. Ezeken az alkalmakon helyettesített a 

kolléga. 

 

2. „Herceg István művészeti  igazgató-helyettesi feladatokkal lett megbízva… állítólag szakkört 

vezet…” 

A kollega igazgató-helyettesi megbízást kapott, nem művészeti igazgató-helyettesi megbízást. Ez azt 

jelenti, hogy az általános iskola területén több funkciót is betölt annak megfelelően, ahogyan azt a 

feladat is elvárja. Munkaköri feladatellátását maradéktalanul elvégzi.  

 

3. „…ehhez tantárgy-felosztás módosítása szükséges…” 

Megítélésem szerint a félévre elkészített tantárgyfelosztást minden esetben átadjuk a fenntartónak, 

amikor is Bőcs polgármestere felhatalmazást kap az okirat aláírására. Év közbeni módosítására akkor 

van szükség, ha „drasztikusan” megváltozik esetlegesen több személy miatt a tantárgyfelosztás. 

Egyébként nem indokolt a módosítása 

 

4. „…az igazgató-helyettes az alsós lánygyermekek számára kijelölt mellékhelyiséget használja…” 

Herceg István igazgató-helyettes ellenőrzési szándékkal továbbra is felügyeli az illemhelyeket. 

 

5. „…Herceg István megtiltotta az egyik zenetanárnak, hogy tanítványát elkísérje felvételi vizsgára.” 

Az esetről az a válaszom, hogy az igazgató-helyettes abban az esetben járult hozzá a diák bekíséréséhez 

a felvételi vizsgára, hogy ha a kihagyott órákat bepótolja. A tanár ezt ilyen feltételek mellett nem 

vállalta. 

A tanár ellen fegyelmi vizsgálat azért indult, mert függelemsértést követett el azzal, hogy nem vette át az 

általános iskola igazgatójának levelét. Figyelmeztető levelet kapott. 

 

6. „A hivatalos helyettesítések túlnyomó többségét Virág Ádám teljesíti, … Virág Ádám szakképzettsége 

nem jogosítja fel általános iskolában való tanításra.” 

 

Virág Ádám informatika- mérnök tanár diplomával rendelkezik, tehát jogszerűen látja el a helyettesítési 

feladatokat szükség esetén. Tény, hogy a szaktanár instrukciói alapján történik a helyettesítés. 

 

7. „Volt olyan kolléganő, aki 1 hétig sítáborban volt, illetve volt olyan, aki horgászversenyen.” 

E kérdésre nem adható pontos válasz, mert a levél nem említi név szerint, hogy ki volt sítáborban, ki volt 

horgászversenyen. 
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8. „Amennyiben a kötelező órák nem teljesülnek, mi alapján történik a kifizetés? Van-e olyan 

pedagógus, aki a kötelező óraszámát nem 5 hanem szabálytalanul 4 nap alatt teljesíti?” 

A válasz nem lehet egyértelmű, hiszen nem tudjuk kiről, kikről van szó. 

 

9. „például üres álláshelyekre a határozott idejű kinevezés szabálytalan. Mi indokolja nevelési 

igazgató-helyettes munkakör létrehozását? A képviselő-testület erről miért nem kapott tájékoztatást? 

A bőcsi pedagógusok érdekei miért kerülnek ismét háttérbe? 

 

Az üres álláshelyekre történő kinevezések pályázat alapján történtek az eddigi gyakorlatnak megfelelően. 

A pedagógiai program és az SZMSZ módosítását követően (melynek határideje 2012. december 31.) 

több pedagógusi és iskolavezetési munkakör kialakítását tervezi az iskola vezetése. Jelenleg nevelési 

igazgató-helyettes kinevezés nincs. 

A képviselő-testület az SZMSZ és a pedagógiai program jóváhagyása során kap tájékoztatást a 

változtatásokról. 

 

10. A program módosítások határideje 2012. december 31, „hatályos jogszabályok alapján” 

 

11. „…Kérdés, hogy a Képviselő testület előző évi iskolával kapcsolatos döntése helyes és felelős volt-e? 

„ 

 

Ezt a Képviselő Testületnek kell megválaszolnia.  

 

12. „… a Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzést követően született megállapításokat a testület 

vizsgálja meg” 

 

A Képviselő testület előtt tájékoztatást adtam a Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzésekről, 

amelynek eredményeként megállapításra került, hogy több kollégának a személyi anyagához nincs 

csatolva az erkölcsi bizonyítvány, diploma másolat, továbbá több pedagógus végzettsége nem felelt meg 

a jogszabályi előírásoknak. Az intézkedési határidőt 2012. augusztus 31-ben állapította meg a 

Kormányhivatal. A határidő lejártát követően egyeztetést lefolyatására került sor a Kormányhivatallal.  

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 

Kérem a beadványra adott válaszom elfogadását.  

 

Tóth László képviselő: 
- Megítélése szerint ez az iskolai vezetés alkalmatlan az intézmény vezetésére 

- Rossz a légkör az általános iskolában, félnek a pedagógusok 

- Az intézmény vezetése bort iszik és vizet prédikál, nem hajlandó vitázni a „behódoló” 

iskolaigazgatóval 

- A szavakat az intézményvezető kiforgatja, a tanácsadói megfogalmazásai alapján adott 

választ az igazgató 

- Szerinte lényeges, hogy a beadvány elérte célját, aminek alapján tapasztal változásokat az 

iskolában 

- Nem érti, hogy a Herceg István milyen alapon indít sakk szakkört  (sakk versenyeket) az 

iskolában 

- A válaszokat nem fogadja el. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy az iskolakezdéshez minden rendben van-e? 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató azt válaszolja,  hogy igen, minden rendben van. Ismerteti a létszám 

alakulását, bejelenti, hogy a karbantartás véget ért, az átalakítás folyamatban van. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 
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Tárgy: Tóth László képviselő írásbeli bejelentése a Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény ellen 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Lipták Zsolt iskolaigazgató jelentését a 

beadvánnyal kapcsolatban. A beadványra adott választ a jegyzőkönyv fent tartalmazza. További 

intézkedést nem igényel. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Soós Tamásné főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

1/A. napirend: 

Nevelési intézmény (óvoda-bölcsőde) 2012/2013. nevelési évre vonatkozó munkaterv (egyéb 

belső szabályzat) megtárgyalása, jóváhagyása 

Óvodavezető létszámigényének megtárgyalása (2 fő gondozónő) illetménye 110.000,- Ft/fő + 

kafetéria + munkaközösségi pótlék 10.000, Ft/fő/hő 

Az új intézmény belső szabályzatainak felülvizsgálatához, aktualizálásához szakértő bevonása 

(250.000 Ft) 

Az új intézménynél jelentkező dologi kiadások engedélyezése (600.000,- Ft) 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester bejelenti, hogy elkészültek az Óvoda-bölcsőde belső szabályzatai, 

átadja a szót az óvodavezetőnek. 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető: 

- Tájékoztatót ad a létszámgazdálkodásról és tárgyi feltételekről. 

- Ismerteti az átköltözéssel kapcsolatos feladatokat, bejelenti, hogy közel 3 hét alatt költöztek 

át az új óvodába, sok munkát adott a bútorok és egyéb eszközök átszállítása. 

- Hiányosságként veti fel az udvar rendbetételét, füvesítését. 

- Felsorolja azokat a belső szabályzatokat, amelyeket el kellett készíteni szakértő 

iránymutatása szerint. Kéri e szabályzatok jóváhagyását. 

 

Tóth László képviselő megköszönte az óvodavezetőnek, hogy a napirendből szakszerűen 

felkészült. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Hernád Óvoda-Bölcsőde belső szabályzatainak jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi belső szabályzatokat megtárgyalta és 

jóváhagyta: 

- Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Házirend 

- Minőségirányítási program 

- Helyi Nevelési program 

- Egységes Óvoda-Bölcsőde Szakmai program 

- Óvodai Integrációs program 

- Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Integrált Nevelése 

- Tehetséggondozó Szakmai program 
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- Cigány Kisebbséghez Tartozó Gyermekek Integrált Óvodai Nevelésének programja 

- Munkaterv 2012-2013. 

- Beiskolázási terv 2012.-2013. 

A képviselő-testület a 2011/2012. nevelési év működéséről szóló beszámolót elfogadta. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző gondoskodik a belső  

            szabályzatok záradékolásáról 

  

Csucsiné Török Dóra óvodavezető bejelenti, hogy az új intézményben 21 fő dolgozik, ezzel 

szemben a hatályos jogszabály szerint 23 fő alkalmazására van szükség. Javasolja 2 fő gondozó 

felvételét, ebből az egyik fő augusztus 1. hatállyal,  1 fő szeptember 1. hatállyal. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Hernád Óvoda-Bölcsőde dolgozói létszám bővítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbiak szerint 23 főben határozza meg az 

Óvoda-Bölcsőde közalkalmazotti létszámát: 

- Bölcsőde-Óvoda csoport: 2 fő óvodapedagógus, 2 fő gondozó (dajka) 

- Óvodai 5 csoport: 10 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka 

- Konyha: dajkai munkakörben 2 fő 

- Óvodatitkár: 1 fő 

- Óvodavezető 1 fő 

A képviselő-testület engedélyezi a fenti létszámkereten belül 1 fő gondozó beállítását 2012. 

augusztus 1-től és további 1 fő gondozó beállítását 2012. szeptember 1-től. 

A fenti létszámhoz az önkormányzat biztosítja a személyi juttatásokat. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető bejelenti, hogy a belső szabályzatok szakértői díja 250.000,- 

Ft, míg további 350.000,- Ft-ra lenne szüksége egyéb eszközök beszerzésére (bölcsődei játékok, 

szőnyegek, irodai bútorok, kerti játékok tároló helyisége, stb.) 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Hernád Óvoda-Bölcsőde dologi kiadásaira fedezet biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete szakértői díjra valamint dologi kiadásra 600.000,- 

Ft-ot biztosít a Hernád Óvoda részére. 

Ezen belül: 

- szakértői díj        250.000,- Ft 
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- dologi kiadásra   350.000,- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

Tóth László képviselő távozott a tárgyalóteremből. 

 

  

2. napirendi pont: A Pénzügyi Bizottság jelentése az I. féléves gazdálkodásról 

 

Bai Lászlóné PB elnök tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi Bizottság az ülést 

megelőző napon megtárgyalta a 2012. I. félévi gazdálkodás időarányos teljesítéséről szóló 

beszámolót. Két tételt emelt ki  a PB. Az egyik költséghelyen a gyermekvédelmi támogatásra 

biztosított pénzeszköz változatlan, a másik költséghelyen azt tapasztalták, hogy az önkormányzat 

által korábban kiadott pénzeszközök behajtása eredményes (több mint 2 millió Ft.) 

Javasolja a beszámoló és a rendelet változtatás nélküli elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: PB jelentése a 2012. I. féléves gazdálkodásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a PB jelentését a 2012. I. féléves 

gazdálkodás időarányos teljesítéséről. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

3. napirend: Jelentés az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról, rendelet módosítás 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos ismerteti a költségvetést kivonatosan, kiemeli, hogy a 

gyermekvédelmi támogatás kiutalása a napokban történik. Kéri, hogy a kiadott beszámolóban egy 

tételt módosítsanak, ugyanis az Államkincstárral történő egyeztetés során az ő javaslatukra kell 

módosítani a szóban forgó tételt.  

Javasolja a beszámoló és a rendelet elfogadását. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: 2012. I. félévi időarányos teljesítésről szóló beszámoló elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2012. I. félévi 

időarányos teljesítésről szóló pénzügyi beszámolót. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal 
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A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  egyhangúlag megalkotta a következő rendeletet: 

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

7/2012. (VIII.29.) K.T. 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról” 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2012. évi költségvetésről alkotott 

2/2012.(III.07.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

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 2012. évi költségvetésének 

 

a)   költségvetési bevétel főösszegét         926.572 eFt 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                1.394.322  eFt 

c)   költségvetés hiányát                                                            467.750   eFt                                                          

           összegben állapítja meg. 

 

(2) A képviselőtestület a 467.750 e Ft összegű költségvetési hiányt – a költségvetési hiány 

belső finanszírozására szolgáló – előző évi pénzmaradvány igénybe vételével 

finanszírozza. 

 

3.§ (1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg előirányzat csoportok 

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2, valamint a 2.1. -  2.13. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat csoportok és 

kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 3, 3.a/1 - 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 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

5.§  (1) A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 17.748 eFt összegű 

céltartalékot állapít meg. 
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           (2) A céltartalék összege e rendelet 7. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. 

 

6.§ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek 

(intézmények) létszámkeretét e rendelet 8. és 9. számú melléklete szerint határozza meg. 

 

7.§ A rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat által 2012. évben nyújtandó 

kölcsönökről szóló kimutatást. 

 

8.§  A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó  előirányzat 

felhasználási ütemtervet e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 

 

9.§  A 16. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

 

10.§ Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható 

összegével együtt 19. számú melléklet tartalmazza.  

 

11.§ Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 

kötelezettséget a 11. ,12 és 13.számú mellékletei mutatják be.  

 

12.§ Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli 

tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 15. melléklet szerint.  

 

3. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

13.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek között  átcsoportosítás 

jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

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 felett a költségvetési szervek teljes jogkörrel,  önállóan 

rendelkeznek.  

 

16.§   A költségvetési szervek e rendelet szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve    

módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az 

azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

17.§  A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az 

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

 

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

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

19.§ Az önkormányzat 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 feladat elmaradásból származó - kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 
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21.§  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. 

 

22.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában 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. 

 

23.§ A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a 11. §-ban foglaltak 

kivételével – a Képviselő-testület megtartja magának.  

 

24.§ Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a következő esetekben történhet készpénzes 

kifizetés:  

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés, 

b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány, 

c.) utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése, 

d.) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, 

e.) kiküldetés, 

f.) reprezentációs kiadások, 

g.) társadalom és szociálpolitikai juttatások,  

h.) egyes szolgáltatások ellenértéke, 

i.) illetmény előleg, 

j.) postafiók bérleti díj, postabélyeg vásárlás, telefon feltöltő kártya vásárlás. 

 

25.§ A Képviselő-testület a Polgármester részére szabadon felhasználható előirányzatot engedélyez 

100 ezer Ft összeghatárig, valamint esetenként 100 ezer Ft -ot biztosít utólagos elszámolás 

mellett. Az utólagos elszámolás – az összeg felvételétől számítottan – nem haladhatja meg 30 

napos időtartamot.   

 

26.§  Ez a rendelet a kihirdetés napját követően 2012. szeptember 3-án lép hatályba.   

 

 

4. napirend: Nyilatkozat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy ismét lehetőség van 

részt venni a Bursa Hungarica támogatási rendszerében. E támogatás megállapítása után a tanulókat 

támogatja a Megyei Kormányhivatal valamint a kormányzat is. Javasolja a nyilatkozat megtételét. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy részt vesz a Bursa Hungarica 

Ösztöndíj pályázati rendszerében a Bursa Hungarica által előírtak alapján. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos okirat aláírására. 



 12 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

5. napirend: A vagyongazdálkodásról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása 

 

Török Barnabás c. főjegyző  kivonatosan ismerteti a vagyonrendeletet, amely rendeletet a 

képviselő-testület az ülés előtt már átvett. Javasolja a rendelet megtárgyalását, elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  egyhangúlag megalkotta a következő rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8./2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete  

a vagyongazdálkodásról   

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1.§ A rendelet hatálya a Bőcs Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonára terjed 

ki.  

 

2.§ A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi jog gyakorlója Bőcs Község Képviselő-

testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).  

 

3.§ A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a 

képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – a 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

4.§ A 3.§ szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az 

Önkormányzatot illetik meg.  

 

5.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a Képviselő-testületet Bőcs 

Polgármestere képviseli.  

 

(2) a Képviselő-testület kizárólagosan jogosult 

a) a vagyonkezelési szerződés jóváhagyására,  

b) az 500.000 forint összeghatárt meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó 

követelés elengedésére, 

c) az Önkormányzat javára – ingyenesen – felajánlott vagyon elfogadására, 

d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében 

közigazgatási peres, vagy nem peres eljárás megindítására, 
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e) vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések 

előzetes jóváhagyására, 

f) az 500.000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök 

értékesítésének jóváhagyására (az ingatlanok kivételével), 

g) az 500.000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök (az 

ingatlanok kivételével) selejtezésének jóváhagyására,  

h) az ingatlanok bontásának jóváhagyására, használati jellegének (művelési ágának) 

megváltoztatására (nyilvántartási értéktől függetlenül), 

i) értékhatártól függetlenül ingatlanok vásárlására, cseréjére, értékesítésre történő 

kijelölésére, apportálására, 

j) az ingatlanok tekintetében a i) pontban fel nem sorolt egyéb tulajdonosi 

jognyilatkozatok megtételére (pld.: elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, 

telekösszevonás, stb.),  

k) kezesség vállalására,  

l) egy évet meghaladó futamidejű értékpapír vásárlására, 

m) hitel felvételére, kötvény kibocsátására, 

n) biztosítékként vagyoni fedezet nyújtására,  

o) gazdasági társaság alapítására, abban tulajdon szerzésére. 

 

(3) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi 

joggyakorlására a Polgármestert hatalmazza fel:  

a) a Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására, 

b) a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a Képviselő-

testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei 

között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása, 

c) az Önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés 

felbontására, vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az 

Önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása, 

d) az 500.000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök 

értékesítésének jóváhagyása (az ingatlanok kivételével), 

e) az 500.000 forint egyedi könyvszerinti bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszközök 

(az ingatlanok kivételével) selejtezésének jóváhagyása,  

f) az 500.000 forint összeghatárt meg nem haladó, polgári jogi jogviszonyból származó 

követelés elengedésére, 

g) a részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, 

illetve költség címén fennálló követelések elengedésére, 

h)   az egy évet meg nem haladó futamidejű értékpapír vásárlás.  

(4) A Polgármester a zárszámadási rendelet tárgyaláskor beszámol a Képviselő-testületnek a 

rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazáson alapuló, a beszámolási időszakra 

vonatkozó tevékenységéről. 

 

(5) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok tulajdonosi joggyakorlására az 

önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működű költségvetési szervek 

vezetőit hatalmazza fel:  

a) a 200.000 Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó tárgyi eszköz értékesítés, 
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b) a 200.000  Ft egyedi bruttó értéket meg nem haladó eszközök selejtezése és az azt 

követő értékesítés (az ingatlanok kivételével). 

 

II. fejezet 

A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések 

 

6.§ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartoznak és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülnek a rendelet 1. sz. 

mellékletében felsorolt vagyonelemek.  

 

7.§ (1) A forgalomképtelennek, továbbá nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

nemzeti vagyonnak nem minősülő, a rendelet szerint korlátozottan forgalomképes 

vagyonelemek a rendelet 2. sz. mellékletében vannak felsorolva.  

 

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem 

idézheti elő, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem 

a közfeladat ellátáshoz feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának 

kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem 

korlátozott forgalomképességét megállapította.  

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

 

(4) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható 

gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a 

használó költségvetési szervek (intézmények), illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek. 

 

III. fejezet 

A vagyonkezelés szabályai 

8.§ (1) A jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azokat a vagyonelemeket, amelyekre 

önkormányzati közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesíthető és kijelöli a 

vagyonkezelőket.  

 (2) A vagyonkezelési szerződésnek az általános szerződési tartalmi kellékeken túl 

tartalmaznia kell: 

 a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb 

tevékenységeket, valamint 

 b) a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó 

rendelkezéseket, 

 c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi 

Önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével 

együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését, 

  d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a 

vagyonnal való vállalkozás feltételeit, 

 e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, vagy az ingyenesség tényét, 
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 f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját, 

 g) az Önkormányzat költségvetését megillető, a vagyonkezelésébe adott vagyon kezeléséből 

származó befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő elszámolásra 

vonatkozó rendelkezéseket, 

 h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket, 

 i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat, 

 j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó 

előírásokat, 

 k) a vagyonkezelési szerződés időtartamát. 

 

9.§ (1) A vagyonkezelői jog létesítéséért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) 3. § (1) bekezdés 19. b) pontjának ba), bc), 

bd) és be) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők kötelesek a vagyonkezelő szerződés 

időtartama alatt évente ellenérteket fizetni, melynek mértéke a tárgyévi költségvetés vagy 

üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos – önkormányzati támogatás nélkül 

számított – saját bevételének 2 %-a.  

 

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) 

bekezdés 19. b) pontjának bb) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők esetében kerülhet sor.  

 

10.§ Az Önkormányzat költségvetési szervei (intézményei) a működésükhöz szükséges, a 

számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, 

jármű, felszerelés stb.), készlet megvásárlására – ingatlan kivételével – adásvételi szerződést 

köthet. A szerződés megkötésével a dolog (a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) 

bekezdés 2. pontja) az Önkormányzat tulajdonába, és a tulajdonosi joggyakorló (a nemzeti 

vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 17. pontja), valamint az adott önkormányzati 

költségvetési szerv (intézmény) között megkötött vagyonkezelői szerződés alapján az adott 

önkormányzati költségvetési szerv vagyonkezelésébe kerül.  

 

11.§ (1) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok 

állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni, e feladat 

kapcsán a Képviselő-testület éves költségvetésében dönt a tárgyévi feladatokról és azok 

megvalósításának forrásáról.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a feladatok tervezéséhez meg 

kell kérni a vagyonkezelő szervezetek vezetőinek véleményét. 

 

12.§ A vagyonkezelők kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a kezelt vagyon 

működtetése során, e kötelezettség teljesítéséért a vagyonkezelő szervezet vezetői felelnek. 

 

13.§ (1) A vagyonkezelés ellenőrzésének keretében a vagyonkezelő köteles évközi 

beszámolásra, adatszolgáltatásra. Adatszolgáltatási kötelezettsége az Önkormányzat 

jogszabályokban előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.  

(2) A vagyonkezelő tulajdonosi ellenőrzése a Képviselő-testület által elfogadott éves 

ellenőrzési terv szerint vagy esetileg elrendelt ellenőrzéssel valósul meg. 
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IV. fejezet 

A vagyonhasznosítás szabályai 

 

14.§ A 2 év időtartamot meg nem haladó idejű bérleti szerződés megkötésére (vagyonkezelői jog 

gyakorlása estén is) az adott eszközt használó önállóan működő és gazdálkodó, valamint 

önállóan működű költségvetési szerv vezetője jogosult. 

 

15. § A 2 év időtartamot meghaladó, de az 5 év időtartamot meg nem haladó idejű bérleti 

szerződés megkötéséhez (vagyonkezelői jog gyakorlása estén is) a Polgármester hozzájárulása 

szükséges.   

 

16.§ Az 5 év időtartamot meghaladó idejű bérleti szerződés megkötéséhez (vagyonkezelői jog 

gyakorlása estén is) a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.  

 

17.§ A bérbeadásból származó bevétel minden esetben a bérbeadó önállóan működő és 

gazdálkodó vagy az önállóan működű költségvetési szervet illeti meg.  

V. fejezet 

A vagyon átruházásának szabályai 

 

18.§ A 10.000.000 Ft egyedi (bruttó) értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni – ha 

törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  

 

VI. fejezet 

Gazdasági társaságban való részvétel 

19.§ A Képviselő-testület a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására gazdasági 

társaságot alapíthat, illetve a már működő gazdasági társaságban tulajdont szerezhet.  

 

20.§ Amennyiben a Képviselő-testület olyan gazdasági társaságot alapít, amelynek tevékenysége 

az Önkormányzat ellátási feladatai körébe tartozik, az Önkormányzat tulajdoni aránya 51 %-

nál kevesebb nem lehet.  

 

21.§ A nem kizárólag Bőcs Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságban az 

Önkormányzatot a Polgármester képviseli.  

 

22.§ A kizárólag Bőcs Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságban a tulajdonosi 

jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.  

 

23.§ A gazdasági társaságban az Önkormányzat tagsági képviselete a szavazati jog 

gyakorlásában önálló döntésre jogosít a 24.§-ban foglaltak kivételével.  

 

24.§ A Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges a 23. §-ban meghatározott szavazati 

jog gyakorlásához a következő ügyekben:  

a.) gazdasági társaság átalakulása, megszűnése, 

b.) az Önkormányzat költségvetését, vagyonát terhelő vagyoni kötelezettséget megállapító 

döntés, 
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c.) az Önkormányzat tagsági jogait érintő döntés. 

 

VII. fejezet 

Vagyonkimutatás 

25.§ Az Önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) 

minden évben a zárszámadási rendelet mellékleteként a Képviselő-testület részére be kell 

mutatni. A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartási szervezetei 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 

24.) Korm. rendelet 44/A. §-ában meghatározottak szerint kell elkészíteni, azt nem kell 

tovább részletezni, alábontani.  

VIII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 14/1993. (XII. 

29.) önkormányzati rendelet. 

 

 

6. napirend: A gyermekek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet 

módosítása  

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy normatíva változás miatt kell 

rendeletet alkotni. A térítési díj emelésének alapja a nyersanyag árának emelkedése valamint a 

infrastruktúra szolgáltatás díjának módosítása. Javasolja a rendelet megtárgyalását, elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  egyhangúlag megalkotta a következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2012. (VIII.29.) 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.§ 

 

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

 b) Az intézményi térítési díj napi összege napköziotthonos ellátottak esetében 275.- Ft+ 

ÁFA, ezen belül: 

 Tízórai   54 Ft +ÁFA 

 Ebéd            180 Ft +ÁFA 

 Uzsonna   41 Ft + ÁFA 

 

c) Felnőtt vendég ebéd térítési díja  br. 606 Ft/adag  

 

2. § 
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 E rendelet 2012. szeptember 3-tól lép hatályba.  

 

 

7. napirend: Közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges fiatalok pénzbeli 

támogatásáról szóló 23/2008.(VII.3.) rendelet módosítása 

 

Török Barnabás c. főjegyző bejelenti, hogy azért kell és szükséges a rendelet módosítása, mert 

joghézagot zár ki. Javasolja a rendelet megtárgyalását, elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  egyhangúlag megalkotta a következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2012. (VIII.29.) K.T. rendelete 

Közép- és Felsőfokú tanulmányok  folytató tehetséges fiatalok pénzbeli támogatásáról szóló 

23/2008.(VII.03.) rendelet módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (ÖTV.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 

alkotja:  

 

1. §    A rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ b) első diploma megszerzése érdekében felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat 

folytatnak, az első évfolyam megkezdésekor az érettségi tanulmányi átlaguk a 3,51-et meghaladta, 

vagy az első évfolyam első félévének sikeres befejezését követően, ha az elbírálást megelőző 

félévben a  (4) bekezdésben meghatározott tanulmányi átlaguk a 3,51-et meghaladta.” 

 

2. §    (1)  Ezen rendelet a kihirdetés napját követően 2012. szeptember 3-án  lép hatályba. 

          (2)  A    R.   2. §. (5) bek. hatályát veszti a kihirdetés napját követő 3. napon.  

 

 

8. napirend: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről: 

- Farkas István és az Önkormányzat közötti ajándékozási szerződés ismertetése, 

elfogadása 

- Tűgyár ingatlanra eladásról szóló reklámtábla kihelyezése (a reklámfelület  

       megrendelése) 

- Körömi Önkormányzat – Bőcsi Önkormányzat bérleti szerződésének 

ismertetése, tudomásul vétele (párologtató tó átadása 10 évre a Körömi 

Önkormányzatnak) 

- „Tanoda” indításáról tájékoztató (felső tagozatosok részére felzárkóztató 

oktatás) 

- Árajánlat rágcsálóírtásra 900.000,- Ft + ÁFA (Kiss János bogármérnök) 

- Árajánlat projektmenedzsment tevékenységre (Kroda Kft. ajánlata a 

legkedvezőbb) 

- TÁMOP 3.1.11. számú „Óvodafejlesztési pályázat” támogatása 100 % (önrész 

nélküli) tárgya: Óvodapedagógusok képzése, játékok beszerzése. Elnyert összeg 

14.744.931. 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti Farkas István bőcsi lakos ingatlan ajándékozási szerződését 

kivonatosan. Kihangsúlyozza, hogy az ingatlan romos állapotú, elhanyagolt. Farkas István 

ajándékozó az Idősek Otthona lakója. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal,  egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Farkas István – Bőcs Önkormányzat között ajándékozási szerződés megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Farkas István és Bőcs Önkormányzat 

között ajándékozási szerződést. Az ajándékozási szerződésben megjelölt ingatlan a szerződésben 

foglaltak alapján elfogadta. 

Az ingatlan adatai: 

Tulajdonos: Farkas István (sz.:Kesznyéten, 1943. an.: Tőczik Piroska, Szem.szám: 1-19430702-

0932) 

Hrsz.: Bőcs 606 

Térmérték: 1442 m2 

Megnevezése: „kivett lakóház, udvar”   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Farkas István ajándékozó 

            Kovács Katalin Idősek Otthona intézményvezetője 

 Török Barnabás c. főjegyző bejelenti, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő „Tűgyár” 

értékesítését elősegítő reklámtábla kihelyezésére van szükség. A szóban forgó ingatlan udvarán levő 

kb. 5 m2-es tábla felületre kell a hirdetményt elhelyezni. Belterületről van szó, tehát a hatályos 

jogszabályok nem tiltják. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester támogatja, de jó lenne tudni, hogy ez mennyibe kerül.  

 

Bálint László alpolgármester  javasolja, hogy utólagos tájékoztatás mellett legyen megrendelhető 

a hirdetmény. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát 

képező „Tűgyár” udvarán legyen elhelyezve az ingatlan eladására vonatkozó hirdetmény. 

A polgármester utólagosan adjon tájékoztatást a hirdetmény költségeiről, ezzel egyidejűleg 

felhatalmazza, hogy rendelje meg a hirdetményt. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László főtanácsos, eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a Körömi Halastóval kapcsolatos 

szerződésekről: 

- A kormányhivatal javaslatára Bőcs és Köröm Önkormányzata közötti  bérleti 

szerződés 10 évről szóljon, mert a pályázat előírásait be kell tartani. 

- A Therme Kft-nek új ügyvezetője van: Nagy Irén (Budapest, Egressy u. 31-33.) 
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- A Therme Kft. cégkivonat szerinti tagjai: Dr. Sepa György és Kvák Emil. 

- A jelenlegi helyzet szerint az önkormányzat tulajdonát képező területre létrejött 1 db 

opciós szerződés Bőcs és a Therme Kft. között, továbbá 1 db bérleti szerződés 

szintén Bőcs és a Therme Kft. között, és most ugyanerre a területre vonatkozóan köt 

bérleti szerződést Bőcs és Köröm Önkormányzata. 

- Bőcs- Köröm Önkormányzat között bérleti szerződésre azért van szükség , mert a 

párologtató tó területére pályázat bevonásával fejlesztést tervez Köröm 

Önkormányzata 

- Ismerteti a két település közötti bérleti szerződést, egyidejűleg bejelenti, hogy erről 

tájékoztatta a Therme Kft-tét. A Therme Kft. ehhez hozzájárult nyilatkozatában.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs-Köröm Önkormányzatok közötti ingatlan bérleti szerződés megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Az előterjesztést tudomásul vette és elfogadta. 

- Megismerte és elfogadta a Bőcs-Köröm Önkormányzatok közötti ingatlanbérleti 

szerződést, amely 10 évre szól. 

- Tudomásul vette, hogy a Therme Kft. ügyvezetője és tagjai a bíróság által kiadott 

cégkivonat szerint megváltoztak. Eszerint az ügyvezető Nagy Irén, tagok dr. Sepa 

György, Kvák Emíl. 

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Bálint László alpolgármester: 

- Ismerteti a TANODA jelentőségét a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában. 

- Felső tagozatosok napközis jelleggel fognak tanulni. 

- 3 csoportban tanulnak délutánonként a gyerekek 

- Bérleti díjat fizet az alapítvány az önkormányzat részére. 

- 7-8 tanár foglalkoztatását biztosítja 20 hónapra 

- 2013. májusában indul az oktatás. 

- A TANODA berendezését (bútor, számítógép, stb.) az alapítvány biztosítja 

- A Faluház-Könyvtár pincéjében lévő 3 helyiséget kell e célra bérbeadni. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: TANODA indítása a Bőcsi Faluházban 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért és támogatja a Tanoda indítását a Bőcsi 

Faluházban az előterjesztés figyelembe vételével. Eszerint: 

- Az ingatlanbérleti szerződés 20 hónapra szól. 
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- A TANODA részére az önkormányzat oktatási helyként jelöli meg a Faluház-

Könyvtár pince helyiségeit. 

- A részletező feltételeket szerződésben kell rögzíteni. 

- Felhatalmazza a polgármestert a Tanoda indításával kapcsolatos okiratok, 

szerződések aláírására. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Lipták Zsolt iskolaigazgató tájékoztatásul 

            Szegedi Lászlóné faluházvezető  

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző  ismerteti Kiss János bogármérnök árajánlatát. Az ajánlat szerint nettó 

900.000,- Ft-ért vállalja kb. 300 ingatlan fertőtlenítését, rágcsálóirtását. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs községben elvégzendő rágcsálóirtás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a rágcsálóirtással és elfogadja a 

Transaction Kft. árajánlatát, aminek alapján megrendelést meg kell küldeni Kiss János 

bogármérnök részére. 

Erre a célra a képviselő-testület nettó 900.000,- Ft-ot biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés és a szerződés aláírására. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző  ismerteti a projektmenedzsment tevékenységre megküldött 

árajánlatokat. Eszerint árajánlatot adott: Kroda Kft. bruttó 1.361.440,- Ft, Nordtender Kft. bruttó 

1.498.600,- Ft, Home-Reality Kft. bruttó 1.555.750,- Ft. A legkedvezőbb árajánlatot javasolja 

elfogadni. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Projektmenedzsment tevékenységre árajánlatok. (ÉMOP-3.1.3-11-2012-0114.) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kroda Pályázati 

Tanácsadó Kft. (Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.) projektmenedzsment tevékenységre beadott árajánlatát, 

melynek összege bruttó 1.361.440,- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző  bejelenti  az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

megkeresése alapján, hogy a „Hernád Óvoda fejlesztése Bőcsön” című pályázatot 2012. augusztus 

9-ével befogadták. Az elnyerhető összeg 14.744.931,- Ft. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2012.(VIII.29.) K.T. határozat 

 

Tárgy: TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0316. számú „Hernád Óvoda fejlesztése Bőcsön” című 

pályázat befogadása 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Tudomásul vette a TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0316. számú „Hernád Óvoda 

fejlesztése Bőcsön” című pályázat befogadását. 

- A pályázaton elnyerhető összeg  br. 14.774.931,- Ft. 

- A pályázati összeget játékbeszerzésre, óvodapedagógus képzésre lehet felhasználni. 

- Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 

Felelős: Csicsek Zoltán alpolgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Csucsiné Török Dóra óvodavezető tájékoztatásul 

 

 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester az ülést bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

         Csicsek Zoltán        Török Barnabás 

         Alpolgármester        C. főjegyző 

 

 


