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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat   képviselő-testületi  ülésén 2012. 01. 25-én. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

K. Nagy László képviselő 

Tóth László képviselő 

 

 

Érdeklődők jelenléti ív szerint 

   

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. 2012. évi költségvetés megtárgyalása (1. forduló) 

(Bő-Víz Kft. költségvetés tervezetének bemutatása) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. A  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás czt. főjegyző 

 

3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

- tájékoztató az  Indonéz Nagykövetségen történő egyeztetésekről 

- tájékoztató a Szociális Földprogramról 

- tájékoztató a bölcsőde-óvoda műszaki készenléti állapotáról 

- Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. félévi 

tantárgyfelosztásának elfogadása 

- Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatójának belső ellenőrzésre vonatkozó javaslata 

- Miskolc Kistérség Többcélú Társulása esélyegyenlőségi tervének elfogadása 

(szükség esetén Bőcsre vonatkozó adatok ismertetése) 

 

Előadó: Nagy László polgármester 
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4. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

- tájékoztató Abduroman  Mohamadou labdarúgó DVTK-hoz történő 

átigazolásáról 

Előadó: Molnár Zsolt Bőcs Sport Kft. volt ügyvezetője 

 

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

-tájékoztató az önkormányzat kintlévőségeiről 

            Előadó: Nagy László polgármester 

                         Török Barnabás czt. főjegyző 

- Bonta Adrienn bőcsi lakos garázsigénye (orvosi rendelő udvarán lévő  

garázs), (Rózsáné lemondó nyilatkozatot adott e garázsra vonatkozóan) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

- adósságkezelési támogatások elbírálása 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

 

 

1. napirend:  2012. évi költségvetés megtárgyalása (1. forduló) 

(Bő-Víz Kft. költségvetés tervezetének bemutatása) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

 

Nagy László polgármester  ismerteti kivonatosan a 2012. évi költségvetés tervezetét, és 

felkéri Zsámba Lajosné vezető főtanácsost, hogy pontosabb információkat adjon a 

költségvetésről. 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a jelenlevőket arról, hogy a költségvetésben 

a bevétel 1.282.668 MFt. A kiadás ugyanennyi. Ismerteti a kiadási jogcímeket, bemutatja a 

saját bevételeket és azt, hogy milyen beruházás, fejlesztés várható 2012-ben. Kihangsúlyozza, 

hogy intézményenként az irányszámok a bázishoz viszonyítottan alig változtak. Kéri, hogy a 

jelenlevő intézményvezetők mondják el véleményüket, tegyenek javaslatokat a 2012. évi 

költségvetéshez, egyébként polgármester úr minden intézményvezetővel külön-külön 

egyezteti a költségvetést. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében számítógépek cseréje, 

valamint minden önkormányzati dolgozó részére 1 havi jutalom van betervezve.  

Tájékoztatást adott a devizahitelesekkel kapcsolatos intézkedésekről. 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató kihangsúlyozza, hogy erősödik a sportkoncepció az iskolában, 

valamint a művészeti képzés. A sport továbbfejlesztéséhez szüksége volna futópályára, 

ugródombra, kosárlabda palánkra, míg a művészeti oktatás területén szükség van pianínóra, 

zongorára, hegedűre, gitárra. Mindezek összköltsége megközelítőleg 5 millió Ft. 

 

Tóth László képviselő  szerint kiemelt sportág a kosárlabda. Javasolja, hogy az iskola 

nyújtson be pályázatot e sportág fejlesztése érdekében. Információja szerint 10 % önrész 

mellett gyerekenként 250.000 Ft-ot lehet, nyerni a pályázat elnyeréséhez segítséget ajánl. 

 

Nagy László polgármester aggaszónak tartja azt, hogy az iskolát átveszi a magyar állam. 

Kérdése, hogy mi lesz az iskolához épített konyhával, étteremmel és egy nyaktaggal 

csatlakoztatott sportcsarnokkal. Tájékoztatást ad arról, hogy 2011. december 30-tól az Idősek 
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Otthonának fenntartója a Református Egyház, így az önkormányzat megtakarítása kb.26 

millió Ft. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- az iskolákat a magyar állam 2013. január 1-től veszi át fenntartás céljából 

- az átvétel a jelenlegi információk szerint csak az oktatáshoz szorosan kapcsolódó 

felépítményre vonatkozik, részletek még ismeretlenek, de az épületen  belüli ingatlan-

nyilvántartási megosztás segít eldönteni a kérdést 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető kihangsúlyozza, hogy az új bölcsőde-óvoda megnyitása 

kapcsán a költségvetésben plusz 3 millió Ft-ot tervezett be. A betervezett összeg fedezi az új 

intézmény bebútorozását. 

 

Tóth László képviselő kérdezi, hogy kötelező-e a bölcsőde Bőcsön. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző válasza az, hogy ha a pályázat kiírása így történt, akkor az 

önkormányzat nem tehet mást, mint az intézményt működteti. 

 

Szegedi Lászlóné faluházvezető megítélése szerint a Faluház hangosítása elavult, ezét azt 

mindenképpen korszerűsítései szükséges. E célra 2 millió Ft-ot javasol betervezni azzal a 

szándékkal, hogy ennek 50 %-át pályázati úton szeretné elnyerni. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester egyetért a hangosítás és a világítás korszerűsítésével úgy, 

hogy a kezelő pult a galérián legyen elhelyezve. 

 

Bai Lászlóné képviselő: 

- tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Bő-Víz Kft. is elkészítette a 2012. 

évi költségvetését, valamint a fejlesztési terveket. 

- Fejleszteni kívánja a gépi berendezéseket, ezen belül szükség lenne a multicar 

helyett egy kisteherautóra, az MTZ helyett egy több adapteres traktorra, szükség 

volna kerti traktorra, csemeteültetéshez földfúrógépre, duguláselhárító 

berendezésre, számítógépre 

- 44 fő foglalkoztatását biztosítják, szezonális időben ez plusz 15-18  fő 

- fő tevékenységi körök: intézmények takarítása, közterület-takarítás, karbantartás, 

szennyvízkezelés, betonüzem és segédüzem fenntartás, mezőgazdasági 

tevékenységek, Tájház fenntartás, műhely működtetés, intézmények részére 

anyagbeszerzés 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi pénzügyi tervről tájékoztató (I. forduló) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a 2012. évi 

pénzügyi terv sarokszámait, az intézmények pénzügyi tervét azzal, hogy a változások 
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átvezetését követően a képviselő-testület 2012. március 7-én tárgyalja és fogadja el 2012. évi 

költségvetését. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Szociális Földprogrammal kapcsolatos feladatokat, 

ezzel egyidejűleg a tervezett erdősítéséről ad tájékoztatót. A Szociális Földprogramra kiírt 

pályázaton az önkormányzat részt vesz, miszerint 13 hektáros területen foglalkoztatnak 

embereket, amennyiben a pályázat sikeres lesz. Szükséges a horgásztó melletti 

mezőgazdaságilag művelt terület művelési ág változtatása erdőterületté. 

 

Dendel Barnabás képviselő egyetért a programmal, azonban figyelembe kell venni, hogy a 

terület árterület, tehát a sok vizet tűrő fák telepítésére lesz lehetőség. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- támogatja azt, hogy a Horgásztó melletti mezőgazdaságilag művelt területet 

erdőgazdálkodásra alkalmassá kell tenni művelési ág változtatással 

- az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján a terület adatai:  

     • művelési ág:        kivett agyagbánya 

    •  helyrajzi szám:                   09/1 

   •  térmérték:      11,79 ha (ebből 4 ha a tó felülete) 

 - Felhatalmazza a polgármestert, hogy a művelési ág változtatással kapcsolatos feladatok 

elvégzéséről gondoskodjon. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Vass László tanácsos 

 

 

Nagy László polgármester a gépkocsi és egyéb gépek fejlesztése terén a képviselő-testület 

tudomása mellett tárgyalnak elektromos gépkocsik beszerzéséről, átalakításáról, ugyanis az 

elektromos autók üzemeltetése sokkal gazdaságosabb. 

 

Tóth László képviselő szerint ha figyelembe veszik az üzemanyag költségek ÁFA 

visszaigénylését, akkor nem biztos, hogy sokkal olcsóbb az elektromos autó, ugyanis egy 

ilyen gépkocsi beszerzése nagyon költséges. Tehát érdemes megfontolni a váltást. 

Kérdezi, hogy az elmúlt évben kifizetett 1 havi jutalmat mindenki egyformán kapta-e meg a 

képviselő-testület határozatának megfelelően, ugyanis az iskolában differenciáltan történt a 

kiosztás. Ellenőrizni akarja intézményenként a jutalomösszegeket. 
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Török Barnabás czt. főjegyző arról tájékoztatja a képviselőt, hogy a képviselő-testület 1 

havi összegnek megfelelő keretösszeget biztosított az intézményeknek azzal a kitétellel, hogy 

javasolja mindenki részére az 1 havi jutalmat. Az intézményvezetőknek, mint munkáltatóknak 

joga van ahhoz, hogy differenciáljon. A jutalomösszegek ellenőrzésére a képviselő úrnak 

nincs jogosítványa. 

 

 

2. napirend: A  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata 

Előadó: Nagy László polgármester 

                  Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről átvett 

kimutatást, miszerint 6 db garázs van bérbe kiadva.  A garázsok bérleti díja 625 Ft/hó, amely 

nagyon alacsony. Javasolja, hogy a képviselő-testület változtasson ezen, tehát emelje meg. 

 

Nagy László polgármester a jelenlegi gazdasági helyzetben nem ért egyet a bérleti díj 

emelésével, a nagymértékű emeléssel egyáltalán nem. 

 

Tóth László képviselő kéri mind a 6 db garázst úgy, hogy ő garázsonként 5.000,- Ft / hó 

bérleti díjat fizet. Tehát szerinte a jelenlegi bérleti díjak olyan alacsonyak, hogy a 

nyilvántartásuk, adminisztrálásuk többe kerül. 

 

Bai Lászlóné képviselő egyetért az emeléssel, de ne legyen az drasztikus, mert kisfizetési 

pedagógusokat érint leginkább. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Garázsok bérleti díjának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező garázsok 

bérleti díját havi 1500,- Ft –ban állapítja meg 2012. február 1-től. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Kissné Kertész Mária főelőadó 

 

 

 

3. napirend: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

a. tájékoztató az  Indonéz Nagykövetségen történő egyeztetésekről 

b. tájékoztató a Szociális Földprogramról 

c. tájékoztató a bölcsőde-óvoda műszaki készenléti állapotáról 

d. Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. 

félévi tantárgyfelosztásának elfogadása 
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e. Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

igazgatójának belső ellenőrzésre vonatkozó javaslata 

f. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása esélyegyenlőségi tervének 

elfogadása (szükség esetén Bőcsre vonatkozó adatok ismertetése) 

 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

Nagy László polgármester: 

- tájékoztatást ad az Indonéz Nagykövetségen történő egyeztetésekről, amely a 

Körömi Haltelep működtetésével kapcsolatos 

- ismerteti a Szociális Földprogrammal kapcsolatos teendőket és azt, hogy a 

pályázat benyújtásra került. 13 hektár területet fognak művelni a munkavállalók. 

- Bejelenti, hogy a bölcsőde-óvoda műszaki bejárása január 24-én megtörtént, 

amelyről hibafelmérési lap készült. A következő műszaki bejárás január 26-án 13 

órakor lesz Csicsek Zoltán alpolgármester vezetésével. 

- Bemutatja a Bőcs Általános és Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

II félévi tantárgy felosztását, kéri annak elfogadását. 

 

Tóth László képviselő nem fogadja el a II. félévi tantárgyfelosztást, mert nem egyértelmű a 

szakmai végzettsége az iskolaigazgató-helyettesnek. Javasolja ennek felülvizsgálatát. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül  és 1 ellenszavazattal meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános és Szakiskola AMI II. félévi tantárgyfelosztása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bőcsi Általános és Szakiskola AMI II. 

félévi tantárgyfelosztását változtatás nélkül elfogadta. 

Felelős: polgármester, 

             iskolaigazgató 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos, 

        Lipták Zsolt igazgató záradékolás után 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- Bőcsi Általános és Szakiskola AMI igazgatója kezdeményezi az iskola 

pedagógusainak az átsorolásával kapcsolatos belső ellenőrzést 

- Bejelenti, hogy a beadvány alapján saját hatáskörben azokat az átsorolásokat 

vizsgálhatjuk felül, amelyhez a pedagógus hozzájárul, hiszen személyi anyagról 

van szó. 

- Szerint minden pedagógus az átsorolást minden alkalommal aláírásával tudomásul 

vette és ha azt nem támadta meg a Munkaügyi Bíróságon akkor az jogerős és 

végrehajtható. Az átsorolásban megjelölt határidő jogvesztő. 

 

Tóth László képviselő nem ért egyet az átsorolásokkal kapcsolatos belsőellenőrzéssel, mert 

az érinti a volt igazgató időszakát. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  2 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Belső ellenőrzés az iskolában 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete javasolja, hogy az átsorolással kapcsolatos 

visszamenőleges ellenőrzések az érintett pedagógusok hozzájárulásával történjenek meg. 

A revíziót a Polgármesteri Hivatal végzi a pedagógusok kérelme alapján, mert beadványuk 

szerint az átsorolások téves adatokon alapulhatnak. 

Felelős: polgármester, 

              Czt. főjegyző, 

              iskolaigazgató 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos, 

                              Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti MKTT  Közoktatási Feladat ellátási és 

Esélyegyenlőségi Tervet, kiexponálva a Bőcsre vonatkozó adatokra. Megjegyzi, hogy a 

településre vonatkozó adatok precízek, pontosak. Javasolja a terv elfogadását. 

Az esélyegyenlőségi tervet közreadta. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: MKTT  Közoktatási Feladat ellátási és Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete MKTT  Közoktatási Feladat ellátási és 

Esélyegyenlőségi Tervét megtárgyalta  és elfogadta. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  Bőcs  településre vonatkozó változásokat a MKTT 

Közoktatási Feladat ellátási és Esélyegyenlőségi tervében vezesse át, valamint a határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: polgármester, 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

 

 

 

4.  napirend: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

- tájékoztató Abduroman  Mohamadou labdarúgó DVTK-hoz történő átigazolásáról 

Előadó: Molnár Zsolt Bőcs Sport Kft. volt ügyvezetője 
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Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatást ad arról, hogy  képviselő-testület ülésére 

meghívót küldött a Hivatal Molnár Zsolt volt ügyvezető részére, de nem jelent meg. Azért lett 

volna szükség a megjelenésére, mert szóban magyarázatot tudott volna adni a külföldi 

labdarúgó DVTK-hoz történő átigazolásáról. 

Amennyiben az önkormányzat nem kap kielégítő választ az ingyenes átigazolásról, úgy egy 

lehetőség van,  a rendőrséghez történő bejelentés, hiszen 2,5 millió Ft-os tételről van szó. 

 

Tóth László képviselő szerint  a volt ügyvezető semmilyen felhatalmazást nem kapott arra 

vonatkozóan, hogy a szóban forgó ügyben nyilatkozzon, egyébként az átigazolás jogszerűen 

történt, hiszen a Kft. eladásra került. 

 

K. Nagy László képviselő javasolja, hogy a volt ügyvezetőt a következő ülésre is hívja meg a 

képviselő-testület, amennyiben ismét nem jelenik meg, úgy az önkormányzat forduljon a 

rendőrséghez. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1  tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Abduroman  Mohamadou labdarúgó átigazolási ügye 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete Molnár Zsolt volt ügyvezetőt ismételten 

meghívja a soron következő ülésére azzal a szándékkal, hogy adjon magyarázatot a külföldi 

labdarúgó DVTK-hoz történő ingyenes átigazolása ügyben. Amennyiben nem jelenik meg a 

testületi ülésen a volt ügyvezető, úgy az önkormányzat rendőrségi feljelentést tesz az ügyben. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                  Soós Tamásné főelőadó 

                                  Molnár Zsolt ügyvezető 

 

 

Nagy László polgármester  tájékoztatja a képviselő-testületet arról,  hogy lesz lehetőség 

pályázatot benyújtani földutak felújítására, karbantartására. Javasolja, hogy a pályázat 

benyújtásával értsen egyet a képviselő-testület. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Mezőgazdasági földutak felújítása pályázaton részvétel 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja azt, hogy a mezőgazdasági 

földutak felújítására, karbantartására kiírt pályázaton vegyen részt az önkormányzat. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 

gondoskodjon, és az  ezzel kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírásával. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Baráth Zsuzsa előadó 

 

 

 

Tóth László képviselő elhagyta a tárgyalótermet. 

 

Nagy László polgármester: 

- Indokolt a bőcsi székhelyű cégek, vállalkozások propagálása, reklámozása, ezért 

ezek pontos megnevezését  egy hirdetőtáblán közzé kell tenni 

- Tájékoztatást ad a Westel torony ingatlanmegosztásról, bejelenti, hogy az ingatlan 

megosztása az önkormányzatot terheli, mert az önkormányzat érdeke. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Westel torony ingatlanmegosztás ügye 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Westel torony 

ingatlanmegosztásával és azzal, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat 

vállalja át. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések, megállapodások aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidős: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

Tóth László képviselő visszajött a terembe. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a mini hőközpont kialakításáról szóló összegzést. A 

szalmabála tüzelésű kazán távvezeték osztó gyűjtőjén  6 kör kerül kialakításra, tehát ez a 

hőközpont fogja fűteni és a melegvizet szolgáltatni az iskola, a konyha, az óvoda részére, 

továbbá 2 db későbbi csatlakozási lehetőséget biztosít. Az épületgépészeti kivitelezés 

közbeszerzés tárgya volt. A közbeszerzési eljárás eredményesen zajlott.  A versenyt az MM 

Bauszer Kft. nyerte. Kéri, hogy a képviselő-testület a kihirdetett nyertest fogadja el. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012. (I.25.) K.T. határozata 

  

Tárgy: Mini hőközpont épületgépészeti közbeszerzési eljárás eredményének elfogadása 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a közbeszerzési eljárás 

eredményét, miszerint a nyertes ajánlattevő az MM Bauszer Kft, székhelye: Bőcs, Rákóczi u. 

64/A. ajánlati ár: nettó 6.858.685,- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések és megállapodások aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidős: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Baráth Zsuzsa előadó 

 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti az önkormányzat határidőn túli kintlévőségeit 2011. 

december 31.-ei állapot szerint. Eszerint: 

- visszatérítendő támogatás:    5.193.848,- Ft 

- telek          250.000,- Ft 

- lakáscélú támogatás             10.770.296,- Ft 

- lakáscélú munkáltatói               1.495.000,- Ft 

- munkabértartozás     1.037.900.,- Ft 

 

összesen:              18.747.044,- Ft 

 

Kéri, hogy  képviselő-testület vegye tudomásul a tájékoztatást azzal, hogy a kintlévőségek 

behajtására a végrehajtási intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal tegye meg. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012. (I.25.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat határidőn túli kintlévőségei 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a kintlévőségről szóló jelentést 

azzal, hogy az összesen 18.747.047.- Ft behajtásáról az intézkedést kezdje meg a 

Polgármesteri Hivatal. 

Felelős: polgármester, 

             Czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Bulyáki Magdolna tanácsos 

                                 Kissné Kertész Mária főelőadó 

 

      

 

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

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


