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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2012. 05. 30-án. 

 

Jelen vannak:  Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K.Nagy László képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Tamásné főelőadó 

 

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. Kormányablak kialakításának lehetősége Bőcsön 

    Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Intézményátadással kapcsolatos BAZ. Megyei Kormányhivatal B-IV-09/386-13/2012. számú 

körlevél ismertetése 

 

3. Fischer János ingatlanmegosztással és cserével kapcsolatos  kérelme 

 

4. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

1. napirend: Kormányablak kialakításának lehetősége Bőcsön 

 

Nagy László polgármester ismerteti a BAZ Megyei Kormányhivatal megkeresését a 

kormányablakok  kialakítása és az ügysegéd alkalmazása ügyében. Tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy a kormányablak kialakítása Bőcs saját finanszírozásban történhet meg. Az 

intézményhez a járási hivatal kormánytisztviselőjeként ügysegédet küld ki az önkormányzat 

igényének figyelembe vételével. Javasolja, hogy az önkormányzat adjon lehetőséget erre, hiszen a 

település fejlődése érdekében erre szükség van,- nem beszélve arról, hogy a bőcsieknek előnyt 

jelent ügyeinek intézése során. 

 

Bai Lászlóné képviselő érdeklődik, hogy a Polgármesteri Hivatal létszámával meg lehet-e oldani 

ezeket a feladatokat. Javasolja, hogy az ügysegéd heti 3X8 órában jelenjen meg a hivatalban. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester  szerint a Kormányhivatal megkereséséből nem derül ki az, hogy 

ez mennyibe kerül az önkormányzatnak, pedig ezeket az adatokat jó lenne ismerni. Javasolja, hogy 

a kormányablak kerüljön kialakításra Bőcsön. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2012. (V.30.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Kormányablak Bőcsön 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a B-A-Z Megyei Kormányhivatal IV-

B-05/55-63/2012. (05.24.) szám alatt nyilvántartott megkeresését. Az ügyirat tárgya 

kormányablakok kialakítása és ügysegéd alkalmazása Bőcsön. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy önkéntesen önkormányzati forrás felhasználásával kialakítja 

Bőcsön a kormányablakot.  

 

Bőcs község fejlődőképes település, ezért az önkormányzat célja, hogy „kistérségi” szerepet 

vállaljon a közigazgatásban. 

Döntését arra alapozza, hogy a saját bevételei valamint a központi költségvetés támogatása 

mindenképpen jó perspektívát feltételez a fejlődés érdekében. 

 

A képviselő-testület álláspontja szerint heti három alkalommal 8-8 órában tartja indokoltnak az 

ügysegéd közreműködését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testület, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket 

tegye meg a megállapodásokat írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

2. napirendi pont: Intézményátadással kapcsolatos BAZ. Megyei Kormányhivatal B-IV-09/386-

13/2012. számú körlevél ismertetése 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti az intézmény átalakítással kapcsolatos körlevelet. Az 

intézmény átalakítással kapcsolatos jogszabályban megjelölt végrehajtási határidők jogvesztőek és 

erre hívja fel a figyelmet a Kormányhivatal. Bőcs önkormányzata nem kívánja átszervezni 

intézményrendszerét és ezt javasolja határozatban megerősíteni. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2012.(V.30.) K.T. határozat 

 

Tárgy: BAZ. Megyei Kormányhivatal intézményátszervezéssel kapcsolatos körlevele 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megismerte a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal B-IV-09/386-13/2012. számú körlevelét. 

- A jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően és feltételek mellett kívánja működtetni a 

nevelési-oktatási intézményeit. 

- Az oktatási intézmény felső tagozatát a jelenleg hatályos Bőcs-Berzék Önkormányzat  és a 

MKTT között létrejött megállapodás szerint működteti. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: Fischer János ingatlanmegosztással és cserével kapcsolatos  kérelme   

 

Nagy László polgármester ismerteti Fischer János budapesti lakos kérelmét, miszerint az 

önkormányzat tulajdonában lévő 364. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból kérnek egy részt 

megosztás után. Az önkormányzattól átvett ingatlant nem kívánják készpénzben kifizetni, hanem az 
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ő tulajdonában levő (osztatlan közös tulajdonról van szó) 363. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból 

ugyanolyan térmértékű területet átadnak az önkormányzat részére. A telekmegosztást és az 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan részbeni értékesítését sem javasolja, mert árterületről van 

szó.  

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2012.(V.30.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Fischer János ingatlanmegosztással és cserével kapcsolatos  kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megismerte Fischer János budapesti lakos  kérelmét, miszerint kezdeményezi a Bőcsi 

Önkormányzat tulajdonát képező 364. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megosztását 

- Fischer János budapesti lakos 2012. május 29-én kelt kérelmét elutasítja, mert a szóban 

forgó ingatlan árterületen van 

Az alakszerű határozatot a Polgármesteri Hivatal kézbesíti. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Bejelentések, indítványok javaslatok 

 

Bai Lászlóné képviselő emlékeztet arra, hogy a képviselő-testület egy korábbi időpontban tárgyalta 

az önkormányzat tulajdonát képező Esze Tamás úton levő ingatlan hasznosítását. A szóban forgó 

ingatlan árvíz esetén depózásra alkalmas, tehát erre használja az önkormányzat. Huszár Lajos 

vállalja, hogy az ingatlant körbekeríti és hasznosítja akkor, amikor az önkormányzatnak a területre 

nincs szüksége. 

 

Nagy László polgármester hasznosnak tartja a javaslatot, hiszen az ingatlan elhanyagolt, 

törmelékkel megszórt. A területet letakarított állapotban fogja az önkormányzat átadni  ingyenes 

használatra Huszár Lajos részére, azzal a feltétellel, hogy a területet karbantartja, takarítja. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2012.(V.30.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Huszár Lajos Bőcs, Ady E. u. 31. szám alatti lakos bérlő kijelölése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- bérlőnek jelöli ki Huszár Lajos Bőcs, Ady E. u. 31. szám alatti lakost az önkormányzat 

tulajdonát képező Bőcs Esze Tamás úti ingatlanra, melynek hrsz-a: 361/1, 361/2. 

- A bérleményt határozott időre szóló szerződésben adja át, melynek maximális időtartama 5 

év 

- Bejelenti, hogy árvíz idején soron kívül vissza kell adni a területet és biztosítani kell a 

depózás lehetőségét 

- Bérleti díjat nem állapít meg az önkormányzat, viszont kiköti azt, hogy a szóban forgó 

területet bérlőnek rendezett állapotban kell tartani. 
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- A bérleményátadás előtt a területet megtakarítja az illegálisan lerakott szeméttől és építési 

törmeléktől 

- Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti Vámosi Anita angoltanár megkeresését, miszerint 8 fő bőcsi 

gyerekkel egy hetes londoni városlátogatáson vesznek részt és ehhez a kiránduláshoz kérnek 

önkormányzati támogatást. A megkeresés szerint az utazási költség gyermekenként kb. 100.000,- Ft 

+ étkezés. Az étkezés költségeihez kérnek segítséget. Javasolja a támogatás összegének 

megállapításánál figyelembe venni a 767/2010.(X.14.) számú önkormányzati határozatot. 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2012.(V.30.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcsi iskolás gyerekek angliai tanulmányútjának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyermekenként 20.000,- Ft-tal támogatja a londoni 

tanulmányutat. A tanulmányúton 8 fő gyermek vesz részt, tehát a támogatás teljes összege 

160.000,- Ft. 

A támogatást a Polgármesteri Hivatal pénztárából lehet átvenni készpénzben. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. 2012. szeptember 10. 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Lipták Zsolt iskolaigazgató 

            Vámosi Anita angoltanár 

 

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

 

 

 

 

    

 

k.m.f. 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző megbízásából 

 

 

        Soós Tamásné 

        főelőadó 


