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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2012. 05. 24-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 (később érkezett) 

 

 Bandzsók Sándor elnök   

 

Török Barnabás czt. főjegyző               

Bukszár Zsolt r.őrnagy őrsparancsnok 

Dr. Birinyi Ildikó fogorvos 

Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

Ferenczné Szabó Tímea védőnő 

Lipusz Ilona védőnő 

Takács Edina intézményvezető 

Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető  

Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

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. Miskolc MJ Város Rendőrkapitányság beszámolója a közrend, közbiztonság 

helyzetéről. 

Előadó: Bukszár Zsolt r.őrnagy őrsparancsnok 

 

 

2. Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

Előadó: Dr. Birinyi Ildikó fogorvos 

     Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

     Ferencné Szabó Tímea védőnő 

     Lipusz Ilona védőnő 

 

3.  Beszámoló a Családsegítő Központ 2011. évi működéséről 

 Előadó: Takács Edina intézményvezető 

 

4. Jelentés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Előadó: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 
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5. A korlátolt felelősségű társaságok beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról 

Bő-Víz Nonprofit Kft.    

Bőcsi Vagyonkezelő Kft.   

Élhetőbb Bőcsért Kft.   

 

6. Óvoda alapító okiratának valamint a szakértői vélemény elfogadása 

Szakértői díj megállapítása (br. 150.000- Ft) 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

7. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

-2012. I. félévi jutalom kifizetése 

 határozat: - a polgármesteri jutalomról 

                             - Iránytű Szolgálat dolgozói 

                             - Idősek Otthona dolgozói 

                             - Kft. dolgozói 

                             -közalkalmazottak,    köztisztviselők 

         Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

              Bai Lászlóné PB elnök 

 

- Bükk-Térségi LEADER Egyesület 5 millió Ft tagi kölcsön kérelme 

 

 

- általános iskola költségvetés módosítása iránti kérelme (az eltulajdonított 

laptopok, stb. pótlására 990.942,- Ft) 

-  

- Óvoda konyhatechnológiai munkálatok br. 4.000.000,- Ft 

 

- Látványközpont beltéri burkolása OSB lappal és az OBS lap vörösposztóval történő 

kasírozása, melynek összege: br. 1.000.000,- Ft  

 (Kivitelező: Bő-Víz Kft.) 

 

-Óvoda, iskola, konyha, mint végpontok bekötése 

 

 Kivitelezési költség: br. 1.100.000,- Ft ( kivitelező: Bő-Víz Kft.) 

 

- Élhetőbb Bőcsért Kft.-nek a Látványközpontba televízió vásárlás egyéb 

  tartozékkal. Összege: br. 350.000,- Ft. 

 

 

- Bőcsi Gyermekekért Alapítvány támogatása (Nádasi Ildikó elnök 50.000,- Ft) 

 

- Bőcsi Horgász Egyesület kérelme haltelepítésre br. 500.000,- Ft 

 

- Bőcsi Önkormányzat reklámtáskája: 1000 db nettó 350.000,- Ft 

 

 

8. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

9. Zárt ülés (személyi, államigazgatási ügyek, fellebbezések) 
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- Budai Edit és Illés István kérelme  (ÉMÁSZ kártyás mérőóra) 

 

- Fekete Lajos Pálné kérelme (földhivatali szolgáltatási díj) 

 

-   Soltész Petra elektromos orgona ügye (szakértő, liciteljárás) 

 

-   Szalai Zita kerítés építéséhez kér önkormányzati segítséget 

 

-   Budai Sándor bőcsi lakos ingatlanvásárlási kérelme (Jámbor István jelölte ki 

vevőnek a képviselő-testület készpénzes vásárlással, vételár 400.000,- Ft) 

 

- Csiszár Erzsébet bejelentése, mert azonos lakcímen van nyilvántartva  

  a Sörgyárral 

 

- Pribékné Rajna Mariann Bőcs, Munkácsy u. 2. szám alatti lakos  kártérítési 

kérelme szennyvíz dugulás miatt (br. 100.000,- Ft) 

 

- Balázs Józsefné Bőcs, Ifjúság u. 8. szám alatti lakos lakásának falazata 

megrepedt az óvodaépítkezés ideje alatt. Feltehetően a nagyteljesítményű gépek 

közlekedése okozta. Kártérítés összege: nettó 40.000,- Ft) 

 

     - Kézsmárki Károlyné Bőcs, Ifjúság u. 10. szám alatti lakos utcafronti  

  betonkerítése „megdőlt” az óvodaépítkezés ideje alatt. Kártérítés összege: nettó 

60.000,- Ft) 

 

- Bandzsók Sándor adósságkezelési támogatás kérelme 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

 

Nagy László polgármester felkéri a megjelent egészségügyben dolgozókat, hogy leadott 

írásbeli tájékoztatójukat röviden foglalják  össze és  szükség esetén egészítsék  ki. 

 

Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos elmondja, hogy legfontosabbnak tartja a  megelőzést, ami a 

gyermekeknél a védőoltások beadását jelenti. Bőcsön 100 %-os az oltottság, nem fenyeget 

járvány. A hiányzások igazolásának új rendjéről minden szülőt tájékoztatni fog, kéri a 

képviselők támogatását ennek elfogadtatásához. Köszöni az önkormányzat anyagi segítségét. 

 

Nagy László polgármester felhívja a figyelmet a tüdőszűrés fontosságára, kéri a lakosok 

fokozott tájékoztatását. Felkéri a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy a gyermekorvossal 

egyeztessen a hiányzó gyerekek ügyében. 

 

Tóth László képviselő megérkezik. 

 

Dr. Birinyi Ildikó fogorvos köszöni az önkormányzatnak, hogy a rendelő magas színvonalú 

technikai felszereltségéhez hozzájárult. Ez nekik és a betegeknek is könnyebbséget jelent. A 

következő 3 hónapban a rendelési idő változik, hétfői és pénteki napokon lesz rendelés 8-16 

óráig. A prevenció jegyében évente kétszer is végeznek szűrést a gyerekeknél. A szülőnek 

jelzik, ha vissza kell menni a gyereknek kezelésre. Sajnos sokan nem teszik ezt meg.   
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Lipusz Ilona védőnő szerint járványos időszakban célszerű lenne, ha külön időpontban lenne 

a rendelés a fogászaton a felnőtt háziorvosi rendeléstől, mivel közös a váróterem. A lakossági 

szűrővizsgálatokon való részvétel növeléséhez felajánlja segítségét. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul vette az 

egészségügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. Ezen belül a fogorvosi, gyermekorvosi, 

háziorvosi, védőnői tájékoztatókat.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 

Bukszár Zsolt r.őrnagy, őrsparancsnok elmondja, hogy Bőcsön nő a magánlakások elleni 

bűncselekmények és a kisebb lopások száma, ez össztársadalmi probléma. Borsod megyében 

a  szabálysértési őrizetek száma kimagasló, ez a rendőrség gyors intézkedésének köszönhető. 

Köszöni az önkormányzat támogatását, a polgárőrség segítő tevékenységét.  

 

Nagy László polgármester szerint: 

- prevencióra van szükség a közrend közbiztonság területén 

- a kiérkező rendőrök legyen még határozottabbak 

- van respektje ma már a rendőröknek 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a rendőrség beszámolóját elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló a Családsegítő Központ 2011. évi működéséről 

 

Takács Edina intézményvezető részletesen  ismerteti  a Családsegítő Központ  szociális 

törvény és a gyermekvédelmi törvény által meghatározott feladatait. Információja szerint 
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2013-tól a Kormányhivatalhoz fogják csatolni a családsegítési és gyermekjóléti feladatokat, a 

részletek nem ismertek. 

 

Nagy László polgármester kiemeli a kisebbségi önkormányzattal való kapcsolattartást. 

Kérdezi, hogy a lakosság viselkedése változott-e a Családsegítő Központ felé? 

 

Takács Edina intézményvezető szerint a lakosság hozzáállása megfelelő,  szívesen fogadják 

a Családsegítő Központ segítségét.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Beszámoló a Családsegítő Központ 2011. évi működéséről 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő 

Központ 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

4. napirendi pont:  Jelentés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos ismerteti a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról 

szóló jelentését. Elmondja, hogy új elemként szerepel benne az iskoláztatási támogatás. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Jelentés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jelentést. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

 

 

5. napirendi pont: A korlátolt felelősségű társaságok beszámolója a 2011. évi 

gazdálkodásról 

 

Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető ismerteti az Élhetőbb Bőcsért Kft. beszámolóját a 

2011. évi gazdálkodásról. 
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Bai Lászlóné képviselő mint megbízott ügyvezető ismerteti a Bő-Víz Kft. és a Vagyonkezelő 

Kft. beszámolóit. 

 

Tóth László képviselő kérdezi, hogy a Bő-Víz Kft. beszámolóját miért Bai Lászlóné írta alá 

Takács Anita ügyvezető helyett? 

 

Bai Lászlóné képviselő elmondja, hogy a Bő-Víz Kft-nél meghatalmazottként látja el az 

ügyvezetői feladatokat Takács Anita akadályoztatása miatt. Erről könyvvizsgáló által 

jóváhagyott meghatalmazást is csatolt az anyaghoz. 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Kft-ék beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta: 

- a Bő-Víz Nonprofit Kft. beszámolóját 

- Bőcsi Vagyonkezelő Kft. beszámolóját 

- Élhetőbb Bőcsért Kft. beszámolójá 

  
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Kft. vezetők és Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

6. napirendi pont: Óvoda alapító okiratának valamint a szakértői vélemény elfogadása 

                 Szakértői díj megállapítása (br. 150.000- Ft) 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti az óvoda-bölcsőde új alapító okiratát és a szakértő 

által készített szakvéleményt. Felsorolja azokat a változásokat, amelyek miatt szükségessé 

vált a  korábban elfogadott alapító okirat hatályon kívül helyezése és új okirat jóváhagyása. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Óvoda-bölcsőde alapító okiratának valamint az erről szóló szakértői vélemény 

megtárgyalása és elfogadása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 
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- megtárgyalta és elfogadta az óvoda-bölcsőde egységes szerkezetű új alapító okiratát,  

egyidejűleg hatályát vesztette a 335/2011.(IX.13.) számú határozattal elfogadott 

alapító okirat. 

- megtárgyalta és  elfogadta Farkasné Borza Éva közoktatási szakértő által elkészített 

szakértői véleményt. A szakértői tevékenység indoka: 

      • az óvodai intézmény székhelyének megváltozása, új épületbe költözése 

     •  az óvodai tevékenység kiegészítése az egységes óvoda-bölcsőde beindításával 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átszervezéssel kapcsolatos okiratok 

aláírásával. 

Felelős: polgármester, 

          Óvodavezető 

A határozatról értesül: B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 

                                     Farkasné Borza Éva közoktatási szakértő 

                                     Óvodavezető 

    Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Farkasné Borza Éva közoktatási szakértő díjának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete Farkasné Borza Éva közoktatási szakértő 

munkadíját br. 150.000,- Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: polgármester 

Határidős: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

7. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

 

Tóth László képviselő elhagyta a tárgyalótermet 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az I. félévi 

jutalomalap betervezése megtörtént a 2012. évi költségvetésben, ennek ellenére kéri a 

képviselő-testületet, hogy határozatban is erősítsék meg a jutalom kifizetését. Külön 

határozatban kéri a polgármester jutalmának meghatározását. Ezzel egyidejűleg javasolja, 
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hogy a Pénzügyi Bizottság külön határozatban támogassa a jutalmak kifizetését különös 

tekintettel a polgármester jutalmazására.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   1  tartózkodás mellett   ellenszavazat nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy:  2012. I. félévi jutalom kifizetése 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága támogatja, javasolja 

a jutalmak kifizetését, ezzel egyidejűleg  a  polgármester  jutalmazását. 

Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   1  tartózkodás mellett   ellenszavazat nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. I. félévi jutalom kifizetése 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete: 

- egy havi illetménynek megfelelően jutalomalapot biztosít  az önkormányzat valamennyi 

intézménye, közalkalmazottak, köztisztviselők, az Mt. alapján és a szerződéssel  

foglalkoztatottak valamint az Iránytű Szociális Szolgálat bőcsi dolgozói részére. A 

jutalomalap fedezete a költségvetésben biztosítva van. 

A képviselő-testület javaslata az, hogy minden dolgozó 1 havi jutalomban részesüljön. 

- polgármestert hat havi illetménynek megfelelő jutalomban részesíti. 

Felhatalmazza polgármestert a jutalom kifizetésére, utalására. 

Felelős: polgármester 

 Intézményvezetők 

Határidő: azonnal ill.  2012. június 30.  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                                    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                    Intézményvezetők 

 

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

megalakított Bükk Térségi LEADER egyesület azonos feltételek mellett kér 5 millió forint 

tagi kölcsönt, mint az már történt évekkel korábban. Javasolja, hogy a képviselő-testület az 

egyesület munkáját segítve adjon kölcsönt. 
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 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1  tartózkodás mellett és   ellenszavazat nélkül 

meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bükk-Térségi LEADER Egyesület kölcsönkérelme 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a kölcsönkérelemről szóló 

tájékoztatót, aminek alapján Bükk-Térségi LEADER Egyesület részére 5 millió Ft tagi 

kölcsönt biztosít. A  kölcsönadás feltételeit szerződésben kell rögzíteni. 

Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. június 30. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                                     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató  bejelenti, hogy az elmúlt évben betörés áldozata lett több 

elektronikus berendezés. Laptopok és egyéb eszközök. A kárfelmérést követően a biztosító 

990.942,- Ft-ot utalt át az általános iskolának. Kéri az önkormányzatot, hogy engedélyezze 

ennek felhasználását szintén elektronikai eszközök beszerzésére. 

 

Dendel Barnabás képviselő kérdezi, hogy miért használt fénymásoló gépről van szó? 

 

Nagy László polgármester : 

- ismerteti a volt óvoda rekonstrukciójára, ezzel együtt az övárok és csapadékvíz 

elvezetésére beadott pályázat végrehajtását. 

- Bejelenti, hogy a pályázatban rögzített feladatok (övárok) érinti a futballpályát 

- Szerint gondot jelent a nagyteljesítményű szivattyúk beüzemelése 

- Bejelenti, hogy a kiviteli terv elkészítése után lehet megkezdeni a munkálatokat 

- Bejelenti, hogy az óvoda-bölcsőde beruházás befejeződött, ünnepélyes átadása 2012. 

június 1. (péntek) 15 óra 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a HŐSÖK NAPJA június 17-én lesz, a 

képviselő-testület a délelőtti istentisztelet után koszorúzza meg az emlékművet. 
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Csicsek Zoltán alpolgármester a koszorút megrendeli, Bálint László alpolgármester 

pedig ünnepi beszédet mond. Találkozás az orvosi rendelőnél Külső-Bőcsön 

- Ismerteti azokat a pótmunkákat, amely érinti a Látványközpontot, az óvoda-bölcsődét 

valamint a szalmabála tüzelésű kazánnal kapcsolatos munkálatokat 

- Ismerteti a helyi televízió hálózatának kialakítását, valamint a kialakítást követően 

fizetendő szolgáltatási díjat 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elhagyta a termet. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Pénzeszköz biztosítása többcélú feladatokra 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete pénzeszközt biztosít a feladatok 

megvalósítására az alábbiak szerint: 

- Általános iskola részére laptopok, egyéb elektrotechnikai eszközök beszerzésére br. 

990.942,- Ft-ot 

- Óvoda-bölcsőde konyhatechnológia munkálatokra és eszközökre br. 4.000.000,- Ft-ot 

- Látványközpont beltéri burkolása OSB lappal és az OSB lap bordó takarófóliával 

történő kasírozása 500.000,- Ft + ÁFÁ-t (Bő-Víz Kft.) 

- Látványközpontba televízió és egyéb tartozékok  vásárlásra br. 350.000,- Ft(Bő-Víz ) 

- Szalmabála tüzelésű kazánra rákötött végpontok (óvoda-iskola-konyha) bekötése, 

kivitelezése br. 1.100.000,- Ft-ot (Bő-Víz Kft.) 

- Helyi tévéhálózat kiépítése 750.000,- Ft, ezt követően az önkormányzatnak 10.000,- 

Ft/hó szolgáltatási díjat kell fizetni a szolgáltatónak 

Felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz kifizetésével, az ezzel kapcsolatos szerződések 

aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidős: azonnal ill. július 30. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                                    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                     Vass László tanácsos 
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                                     Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

                                     Lipták Zsolt iskolaigazgató 

                                     Bő-Víz Kft. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti Nádasi Ildikó Bőcsi Gyermekekért Alapítvány 

elnökének támogatás iránti kérelmét. 

 

Bai Lászlóné képviselő ismeri a kérelmet, javasolja a támogatás megítélését úgy, hogy 2011-

2012. évekre 100.000,- Ft-ot kapjon az alapítvány, ugyanis 2011-ben a támogatást nem kapta 

meg az alapítvány. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Gyermekekért Alapítvány támogatás kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete Bőcs Gyermekekért Alapítvány részére 

támogatást nyújt, melynek összege 100.000,- Ft. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                                    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                    Nádasi Ildikó elnök 

 

Török Barnabás czt. főjegyző ismerteti a Bőcsi Horgászegyesület kérelmét, miszerint a 

támogatást haltelepítésre kívánják fordítani. A horgásztó az önkormányzat tulajdonát képezi.  

 

Nagy László polgármester soknak tartja a kérelemben feltüntetett 500.000,- Ft-os összeget, 

reálisnak tartja a 250.000,- Ft-os támogatást. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Horgászegyesület kérelme haltelepítésre 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bőcsi Horgászegyesület részére 

haltelepítés céljából 250.000,- Ft támogatást nyújt. A támogatást csakis a Bőcsi 

Önkormányzat tulajdonát képező Bányató haltelepítésére használhatják fel. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                                    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                    Mertus Barnabás elnök 

 

Török Barnabás czt. főjegyző javasolja, hogy a képviselő-testületnek az önkormányzat 

lógójával legyen reklámtáska, amelyben az önkormányzat vezetői reprezentálni tudnak. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy informálódott az ügyben és van olyan vállalkozó, 

aki 1000 db táskát készít 350.000,- Ft + ÁFA összegért. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2012. (V.24.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Reklámtáska vásárlás 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bőcsi Önkormányzat 

nevével és lógójával készüljön 1.000 db reklámtáska (vászon). Erre a célra nettó 362.000,- Ft-

ot biztosít. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja :  Nagy László polgármester 

                                   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                   Soós Tamásné főelőadó 
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Tóth László képviselő visszajön a terembe. 

Csicsek Zoltán alpolgármester visszajön a terembe. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a pedagógus nap Bőcsön 2012. június 14-én 

csütörtökön 15 órakor lesz megtartva jutalom kifizetéssel egybekötve. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egyetért az általános iskola igazgatójának 

javaslatával, miszerint 3 nyolcadikban végzett jeles tanuló kapjon támogatást. A támogatás 

feltételeit a 23/2008.(VII.03.) rendelet szabályozza. 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

k.m.f. 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 


