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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat   képviselő-testületi  ülésén 2012. 01. 13-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

 

Bandzsók Sándor CKÖ elnök 

 

Távolmaradó képviselő: Tóth László 

   

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 6 fő jelen van. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az ÉMOP-3.1.3-11 szám alatti pályázat adatainak pontosítása (402/2011.(XI.23.) 

határozat kiegészítése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2.  Egyéb bejelentések,  javaslatok 

 

 

 

 

 

Nagy László polgármester  bejelenti, hogy a Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési 

program kiegészítésére kiírt pályázathoz pontos adatokra van szükség. A korábban meghozott 

402/2011.(XI.23.) számú határozatot ki kell egészíteni és pontosítani az adatokat. Javasolja, 

hogy a képviselő-testület a pontos adatokkal hozzon határozatot. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2012. (I.13.) K.T. határozata 

 
 

Tárgy: Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt „Kisléptékű 

településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” ÉMOP-3.1.3-11 program 



 2 

keretében megvalósítandó „Kisléptékű településfejlesztés Bőcs községben” című 

pályázat benyújtása. 
 

 

 

Bőcs Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi Operatív Program 

keretében kiírt „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” 

ÉMOP-3.1.3-11 program keretében megvalósítandó „Kisléptékű településfejlesztés Bőcs 

községben” című pályázat benyújtását elfogadja. 
 

A projekt út- és járdafejlesztés, csapadékvíz-elvezetés, autóbuszmegálló-felújítás, 

autóbuszváró építés, Közösségi ház és parkoló kialakítása tevékenységeket tartalmaz. A 

projekt megvalósításának helyszínei a következők:  

 3574 Bőcs, Rákóczi utca utca, hrsz. 241/2. 

 3574 Bőcs, Petőfi utca utca, hrsz 491, 521. 

 3574 Bőcs, Ifjúság utca utca, hrsz. 208. 

 3574 Bőcs, Arany János utca 3., hrsz.453. 
 

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlása az alábbiak szerint kerül elfogadásra: 

 NETTÓ ÁFA BRUTTÓ 

funkcióanalízis 393 700 106 299 499 999 

tervezés 2 554 000 689 580 3 243 580 

közbeszerzés 1 072 000 289 440 1 361 440 

földhivatali díjak 20 000   20 000 
hatósági díjak (előkészítés során) 250 000   250 000 
hatósági díjak (megvalósítás során) 78 000   78 000 
        

projektelőkésztés összesen 4 367 700 1 085 319 5 453 019 
        

projektmenedzsment 1 072 000 289 440 1 361 440 

műszaki ellenőrzés 1 072 000 289 440 1 361 440 

nyilvánosság 393 700 106 299 499 999 

könyvvizsgálat 266 000 71 820 337 820 

útfejlesztés 5 220 803 1 409 617 6 630 420 

járda-fejlesztés 9 769 890 2 637 870 12 407 760 

csapadékvíz-elvezetés 244 512 66 018 310 530 

Közösségi Ház 21 043 512 5 681 748 26 725 260 

autóbuszmegálló-felújítás 4 763 662 1 286 189 6 049 851 

autóbuszváró építés 625 000 168 750 793 750 

parkoló 1 921 000 518 670 2 439 670 

ESZA (képzés) 3 000 000 810 000 3 810 000 

  53 759 779 14 421 180 68 180 959 
 

A projekt elszámolható összköltsége: 68.180.959.- Ft, melyből a ROP forrásból származó 

igényelt vissza nem térítendő támogatás: 64.771.911,- Ft, ami az elszámolható költségek 95%-

a. 
 

Bőcs Község Önkormányzati Képviselő-testülete a megvalósításhoz szükséges 5% önerőt, 

3.409.048,- Ft-ot a 2012. évi költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerő forrása: saját 

forrás. 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés megkötésétől 

számított 18 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés 

fizikai eredményeit a projekt befejezését követően 5 évig fenntartja. Bőcs Község 

Önkormányzata a határozat elfogadásával kötelezettséget vállal a ROP forrásból nyújtott 

támogatás elnyerésének esetén az önkormányzati saját erő költségvetésben történő 

elkülönítésére. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: Polgármester,  

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Baráth Zsuzsa előadó 

 

 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  lezajlott a 

közbeszerzési eljárás a szalmabála tüzelésű kazánról. 3 ajánlat érkezett, eszerint: Altherm Kft. 

Hódmezővásárhely, Farkas-Farm Kft. Békéssámson, T and T Technik Kft. Szeged. A 3 

ajánlattevő közül az Altherm Kft. adta a legjobb ajánlatot, melynek összege nettó 

26.575.600,- Ft. Javasolja, hogy a képviselő-testület határozatban értsen egyet a kivitelező 

Altherm Kft-vel. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012. (I.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása (biomassza hőközpont 

megépítése) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 

alapján kihirdetett  Altherm Kft. (Hódmezővásárhely, Kertész köz 1/b.) legyen a kivitelező. A 

kivitelezés tárgya:  biomassza hőközpont megépítése (szalmabálás tüzelésű kazán telepítése) 

A kivitelezés költsége: nettó  26.575.600,- Ft, azaz huszonhatmillió-ötszázhetvenötezer 

hatszáz forint.  

Felhatalmazz a polgármestert a kiviteli szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos eljáró ügyintéző 

                                  Zsámba Lajosné pénzügyi vezető főtanácsos 

 

 

 

Nagy László polgármester hasznosnak tartaná egy kisbusz átalakítását elektromos 

meghajtásúvá. A jövőben feltétlen hasznos lesz, hiszen  a kisfogyasztás a nagyon magas 

gázolajárak miatt megtakarítást jelent. Egyelőre gondolatébresztőként ismerteti az elektromos 

autó beüzemelését. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elfogadja a javaslatot, de érdemes széleskörű információkat 

beszerezni ez ügyben. A kb. 15-20 éves mikrobusz átalakításának költsége ismeretlen, 
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amennyiben ez ismert lesz, úgy ütköztetni szükséges egy új elektromos autó beszerzési árával. 

Szerinte elgondolkodtató az elektromos teljesítménye, hiszen jelenleg 100 km-t lehet egy 

töltéssel közlekedni. 

 

Dendel Barnabás képviselő szerint  meg kell fontolni a gépkocsik átalakításával kapcsolatos 

teendőket, hiszen a hidrogén alapú adalékok is megtakarítást jelentenek.  

 

Bai Lászlóné képviselő érdeklődik, hogy miként kerül sor az elektromos autók „tankolására”, 

mert jelenleg ilyen lehetőség nincs. Arról van információja, hogy Budapesten több helyen 

lehet „tankolni”, tehát vannak töltőállomások.  

 

Nagy László polgármester kihangsúlyozza, hogy a fenti üggyel a Bükk-Mak LEADER 

pályázat is foglalkozik, és minden jel arra mutat, hogy nagy összegű támogatást nyernek 

energiatakarékossági feladatokra. Azzal zárja le a tájékoztatást, hogy minden képviselő 

tekintse szívügyének a kiadásokkal kapcsolatos csökkentéseket.  

 

 

Török Barnabás czt főjegyző tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzatnál és 

intézményeinél leltározás indult el, amely a Faluházban kezdődik.  

A leltározást követően azonnal sort kell keríteni a selejtezésre, mert az intézményeknél ez a 

feladat háttérbe szorult. Sürgető a selejtezés elvégzése, mert a használhatatlan bútorokat, 

berendezéseket az intézmények különféle módon tárolják. 

Egyébként önkormányzati képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy e feladatot el kell végezni 

soron kívül. 

 

Bai Lászlóné képviselő javasolja, hogy a „régi” sportcsarnoki takarítógépet le kell selejtezni, 

hiszen a javítása gazdaságtalan. 

 

Nagy László polgármester egyetért a leltározással és selejtezéssel, hiszen a selejtezést 

követően a még megmaradt és használható eszközök, bútorok egyéb intézménybe történő 

áthelyezése célszerű. Különös tekintettel kell lenni a ravatalozókban elhelyezett, de már nem 

oda illő székek cseréjére. 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- tájékoztatást ad a Járási Kormányhivatalokról, Bőcs Községi Önkormányzat a 

Miskolci Járási Kormányhivatalhoz fog tartozni. 

- Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy január 30-ig a vagyonnyilatkozatot adják át 

- Bejelenti, hogy megtörtént a Rem-Tóth László revíziója a hivatalban 

- Javasolja, hogy a december 30-án a nemdohányzók érdekében alkotott önkormányzati 

rendeletet a képviselő-testület vonja vissza, illetve helyezze hatályon kívül 

 

 

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

következő rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(I.13.) K.T. rendelete a  

a nemdohányzó közterületekről szóló 22/2011.(XII.30.) K.T. rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
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1. § A képviselő-testület a nemdohányzó közterületekről szóló 22/2011. (XII.30.) K.T. 

rendeletet hatályon kívül helyezi. 

 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az IKSZT program 

kapcsán 3 fő alkalmazására került sor. Az alkalmazás feltételeit a program szabályozza, 

miszerint a programot 5 évig kell fenntartani úgy, hogy az első három évet az IKSZT 

támogatja. Kihangsúlyozza, hogy a program hatással lesz a Faluházra, hiszen minden nap 

nyitva tartási kötelezettsége van, tehát különböző programokkal kell megtölteni a művelődési 

házat. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012. (I.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: IKSZT program elindítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az IKSZT program elindításáról 

tartott tájékoztatót. Tudomásul vette azt, hogy a program elindításához 3 fő ügyintéző 

alkalmazására van szükség, akik a programot  megszervezik, lebonyolítják, adminisztrálják. 

Az ügyintézők munkáltatója a polgármester. 

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a programokkal kapcsolatos tevékenységek 

irányításával, felügyeletével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Szegedi Lászlóné Faluházvezető 

 

 

Nagy László polgármester kéri a képviselő-testületet arról, hogy a Körömi Halteleppel 

kapcsolatos opciós szerződés december 31-ei határidejét módosítsa 2012. február 10-ei 

határidőre. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző javasolja, hogy többszörös határidő-módosításra ne adjon 

lehetőséget a képviselő-testület, mert így az opciós szerződés „erejét veszti”, devalválódik. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012. (I.13.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Körömi Halteleppel kapcsolatos opciós szerződés decemberi határidejének 

módosítása  

 



 6 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  a Therme Kft. és Bőcs Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete között létrejött opciós szerződésben rögzített december 15-

ei határidőt 2012. február 10. határidőre módosítja.  

Eszerint a  fizetési határidőt 2011. december 15-ről a képviselő-testület 2012. február 10.-re 

módosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően módosított szerződést 

aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné  pénzügyi vezető főtanácsos  

 

 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


