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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  rendkívüli képviselő-testületi  ülésén 2011. 12. 30-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

Tóth László képviselő 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás címzetes főjegyző 

 

 

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

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

testületi tag közül 7 fő jelen van. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A dohányzási tilalommal, a dohányzóhelyek kijelölésével kapcsolatos rendeletalkotás 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás czt. főjegyző 

 

2. Ügyészi felszólalás ismertetése 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

3. Egyéb bejelentések, javaslatok 

 

 

 

1. napirendi pont: A dohányzási tilalommal, a dohányzóhelyek kijelölésével 

kapcsolatos rendeletalkotás 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvényt. A 

kivonatos ismertetést követően javasolja, hogy az átadott rendelet-tervezetet fogadja el a 

képviselő-testület. 

 

Bai Lászlóné képviselő és Csicsek Zoltán alpolgármester javasolta, hogy az iskola mellett 

lévő buszmegálló, valamint az út másik oldalán lévő buszmegálló is legyen dohányzásmentes 

terület.  

 

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

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 22/2011.(XII.30.) K.T. rendelete a 

nemdohányzó közterületekről 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény 4/A § felhatalmazása alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

Rendelet hatálya 

 

 

1. §  Bőcs község közigazgatási területe. 

 

 

2. §  Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságok 

 

Nemdohányzó közterületek 

 

3. §   (1) Nemdohányzó közterületek: 

 

a. Játszótér:          Bőcs, Hősök tere 5. hrsz.: 482. 

b. Játszótér:         Bőcs, Alkotmány út 18-20. hrsz.:28/39, 28/40 

c. Buszmegálló:   Bőcs, József A. u. 9. szám alatti ingatlannal szemben, a Bőcsi 

Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mellett 

d. Buszmegálló:   Bőcs, József A. u. 9. szám alatti ingatlan előtt 

  

(2) A 3. § (1) bekezdés c., d. pontjában körülírt buszmegállók határvonalát fehér 

záróvonallal kell megjelölni 

 

      4. §  A közterületet érintő dohányzási korlátozások betartását a közterület-felügyelő 

ellenőrzi és a dohányzási korlátozást sértő személyekkel szemben 20.000,- Ft-ig terjedő 

helyszíni bírságot szabhat ki.  

 

Záró rendelkezések 

 

5. §  E rendelet a kihirdetést követően 2012. január 1. napon  lép hatályba. 

 

A rendeletet kapják:  

- Bőcs község honlapja 

- intézményvezetők 

-Bő-Víz Kft. (különös tekintettel a 3. § (2) bekezdésére) 

 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző kivonatosan ismerteti az ügyészi felszólalást, melynek 

lényege, hogy az adósságkezelés formanyomtatványon legyen feltüntetve az, hogy az eljárás 

megkezdéséről az eljáró ügyintéző értesítse az ügyfelet. 

 

 

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

következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

451/2011.(XII.30.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Ügyészi felszólalás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ügyészi felszólalással egyetért, aminek 

alapján az adósságkezelés kérelem formanyomtatványon feltünteti a felhívást, miszerint az 

eljárás megkezdéséről az eljáró ügyintéző értesítse az ügyfelelet. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal  

A határozatot kapja: Hegedűs Erika 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti Balázs Flórián bőcsi lakos kérelmét, miszerint  

németjuhász kutyakiállítást szervez a labdarúgó pályán. Ennek megszervezéséhez kéri az 

önkormányzat tulajdonát képező labdarúgó pályát.  

 

Nagy László polgármester támogatja, hogy a B.A.Z. Megyei Németjuhászkutya Szövetség a 

bőcsi labdarúgó pályán tartsa meg a kiállítást. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

452/2011.(XII.30.) K.T. határozata 

 

Tárgy:  Németjuhász kutyakiállítás  közterületen 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a B.A.Z. Megyei 

Németjuhászkutya Szövetség rendezvényét. Erre a célra biztosítja az önkormányzat tulajdonát 

képező sportpálya mögötti területet 2012. június 9-én.  

A közterület-használat feltételeit megállapodásban rögzíti a Polgármesteri Hivatal és a 

Szövetség. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Vass László 

 

 

Nagy László  polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás bejelentés nem volt. 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


