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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat   képviselő-testületi  ülésén 2012. 03. 07-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: 11 fő 

   

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, elfogadása, rendeletalkotás 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

PB jelentése a 2012. évi költségvetésről 

Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

 

 

2. 2011. évben önkormányzati támogatásban részesített társadalmi és civil szervezetek 

beszámolója a támogatás felhasználásáról 

Előadó: társadalmi és civil szervezetek vezetői 

- Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. 

- Bőcs Községi Sportclub 

- Nyugdíjas Egyesület 

- Rózsafa Hagyományőrző Egyesület 

- Bőcsi Polgárőr Egyesület 

- Bőcsi Horgász Egyesület 

- Bőcsi Gyermekekért Alapítvány 

- Idősekért Bőcs Alapítvány 

- Tudás Hatalom Alapítvány 

- Sporttal a Bőcsi Gyermekek Egészségéért Alapítvány 

 

3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 

- Magyar Telekom Nyrt. és Bőcs község Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás ismertetése, elfogadása (mobiltelefonok flottarendszerben) 
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- Bőcsi Ált.Iskola AMI „minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” 2007. 

december 29-től. Az eljárás ismertetése. 

- Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezlési Önkormányzati  Társulás KEOP 7-1.-1.-

1./1F pályázaton való részvétel megtárgyalása. Határozathozatal 

- Az új óvoda-bölcsőde bútor és játék beszerzésének közbeszerzési eljárása (3 

ajánlat közül kell kiválasztani a szállítót) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

 

4. Egyéb bejelentések, javaslatok 

 

 

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

 

- Egyenlő Bánásmód Hatóság levelének ismertetése, megtárgyalás 

Előadó: Nagy László polgármester, 

             Török Barnabás czt. főjegyző 

- A külföldi labdarúgó DVTK-hoz történő átigazolási ügyének megtárgyalása  

Előadó: Molnár Zsolt volt ügyvezető 

- Sztinánszki Sándor pácini lakos lakásbérleti ügye 

Előadó: Török Barnabás czt.főjegyző 

- Budai Bertalan kérelme ajtótok javításhoz 

Előadó: Török Barnabás czt.főjegyző 

- Maticsákné Cselényi Erzsébet üdültetési támogatás kérelme 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

- Kiss Károlyné lakásbérlet igénye 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

- Madarassi Sarolta Falumúzeum kertrész megvásárlása iránti kérelme 

Előadó: Török Barnabás czt. főjegyző 

     

 

 

 

 

1. napirend:  2012. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása, rendeletalkotás  

      PB jelentése a 2012. évi költségvetésről 

Előadó: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné PB elnök 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a 2012. évi költségvetést, valamint beszámol arról, hogy 

milyen elvek alapján készült el a pénzügyi terv. A tervezésnél figyelembe vette az 

intézmények működtetésének szinten tartását, a közterületekre vonatkozó önkormányzati 

elvárásokat, a társadalmi és civil szervezetek igényeit. 

 

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

bevételi összege: 837.389 eFt. A kiadás főösszege: 1.285.734 e Ft. A költségvetés hiány: 

448.345 eFt, mely hiányt a pénzmaradványból finanszírozza az önkormányzat. Szerinte fel 

kell készülni arra, hogy feladat típusú támogatás lesz 2013-tól, arra is hogy a tárgy évben 7 
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darab költségvetési füzetet kell vezetni a pénzügyi csoportnak. Javasolja a költségvetés 

elfogadását.  

 

Török Barnabás czt. főjegyző megítélése szerint Bőcs Önkormányzatának stabil 

gazdálkodása van, valamint olyan 2012 évre szóló pénzügyi terve amely biztosítja a 

kiegyensúlyozott gazdálkodást. Bejelenti, hogy ebben az évben az önkormányzat pénzügyi 

csoportjának 7 intézményt (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Iskola, Faluház, 

Családsegítő Központ, Roma nemzetiségű Önkormányzat) külön-külön kell könyvelni. A 

pénzügyi terv elkészítésénél figyelembe kellett venni az elmúlt év gazdálkodást, annak 

eredményét, az idei évre bevételeket (központi és saját bevételek) az áthúzódó beruházásokat. 

Javasolja a költségvetés változtatás nélküli elfogadását.    

 

Bai Lászlóné képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke bejelentette, hogy a PB megtárgyalta a 

2012. évi költségvetést, megismerte annak bevételi, kiadási főösszegét. PB egyetért a 

költségvetés minden pontjával, javasolja annak elfogadását. A PB javasolja, hogy az 

intézményvezetők maradványérdekeltségű gazdálkodást folytassanak.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi költségvetésről szóló beszámoló, valamint a PB jelentésének elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete:  

- elfogadta a 2012. évi költségvetésről szóló beszámolót 

- elfogadta a Pénzügyi Bizottság jelentését a 2012. évi költségvetésről, miszerint 

javasolja a költségvetés elfogadását, valamint azt, hogy az intézményvezetők 

maradványérdekeltségű gazdálkodást folytassanak 2012-ben 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Tóth László képviselő szerint az Önkormányzatnak takarékosabban kellene gazdálkodni, 

ugyanis így a felhalmozást fel fogja élni. A bizonytalan gazdálkodási mutatók miatt kivárásra  

kellene berendezkedni, spórolást kellene a gyakorlatba beemelni. Megítélése, hogy az 

Önkormányzat elrugaszkodik a valóságtól.  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy már 2007-ben el kellett volna kezdeni a 

sportkiadás csökkentést, de ezt nem mindenki vette jó néven. A sportra fordított pénzt 

csökkenteni kellett. Egyetért azzal, hogy a spórolást el kell kezdeni, de azt is tudomásul kell 

venni, hogy az Önkormányzat gazdálkodását a jelenlegi intézményrendszer, valamint a 

pénzforrás és egyéb bevételek befolyásolják.  

Meggyőződése, hogy az energiatakarékos beruházásokat folytatni szükséges.  

A rendelet elfogadását javasolja változtatás nélkül. 
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Képviselő-testület 5 igen és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a következő 

rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012. (III.07.) K.T. 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 

az alábbiak szerint rendelkezik. 

 

1. 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1.§ A rendelet hatálya Bőcs Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület 

hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire 

(intézményeire) terjed ki. 

2. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

 

a)   költségvetési bevétel főösszegét         837.389 eFt 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                1.285.734  eFt 

c)   költségvetés hiányát                                                            448.345   eFt                                                          

           összegben állapítja meg. 

 

(2) A képviselőtestület a 448.345 e Ft összegű költségvetési hiányt – a költségvetési 

hiány belső finanszírozására szolgáló – előző évi pénzmaradvány igénybe vételével 

finanszírozza. 

 

3.§ (1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2, valamint a 

2.1. -  2.13. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 3, 3.a/1 - 3.6. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

 (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 
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5.§  (1) A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 30.701 eFt összegű 

céltartalékot állapít meg. 

           (2) A céltartalék összege e rendelet 6. számú mellékletében megjelölt célokhoz 

kapcsolódik. 

 

6.§ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési 

szervek (intézmények) létszámkeretét e rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint 

határozza meg. 

 

7.§ A rendelet 9. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat által 2012. évben 

nyújtandó kölcsönökről szóló kimutatást. 

 

8.§  A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó  

előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

9.§  A 12. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

 

10.§ Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 

ügyletek várható összegével együtt 13. számú melléklet tartalmazza.  

 

11.§ Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettséget a 14. számú melléklet mutatja be.  

 

12.§ Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli 

tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 15. melléklet szerint.  

 

3. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

13.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek között  

átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

14.§ A Képviselőtestület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében –   

felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként 

elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 

15.§  A költségvetési előirányzatok felett a költségvetési szervek teljes jogkörrel,  önállóan 

rendelkeznek.  

 

16.§   A költségvetési szervek e rendelet szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve    

módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és 

az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

17.§  A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg 

az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 
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18.§  A Polgármesteri Hivatalnál a  céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem haladhatja 

meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a  20 %-ot. 

19.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a jutalmazásra, prémiumra kifizethető 

együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja 

meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

20.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

21.§  Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve 

magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – 

nem szociális ellátásként  - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. 

A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig, de legkésőbb a 

zárszámadás elfogadásáig, ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. 

   Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 

számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig 

a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

 

22.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott, az 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § 

(2) bekezdésében meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell 

részletezni. 

 

23.§ A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a 11. §-ban 

foglaltak kivételével – a Képviselő-testület megtartja magának.  

 

24.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a következő esetekben történhet 

készpénzes kifizetés:  

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés, 

b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány, 

c.) utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése, 

d.) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, 

e.) kiküldetés, 

f.) reprezentációs kiadások, 

g.) társadalom és szociálpolitikai juttatások,  

h.) egyes szolgáltatások ellenértéke, 

i.) illetmény előleg, 

j.) postafiók bérleti díj, postabélyeg vásárlás, telefon feltöltő kártya vásárlás. 

 

25.§ A Képviselő-testület a Polgármester részére szabadon felhasználható előirányzatot 

engedélyez 100 ezer Ft összeghatárig, valamint esetenként 100 ezer Ft -ot biztosít 

utólagos elszámolás mellett. Az utólagos elszámolás – az összeg felvételétől számítottan 

– nem haladhatja meg 30 napos időtartamot.   

 

26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.   

        (2) Hatályon kívül helyezi a Bőcs Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(I.13.)   

 K.T. rendeletét.   
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2. napirend: 2011. évben önkormányzati támogatásban részesített társadalmi és civil 

szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról 

Előadó: társadalmi és civil szervezetek vezetői 

a. Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. 

b. Bőcs Községi Sportclub 

c. Nyugdíjas Egyesület 

d. Rózsafa Hagyományőrző Egyesület 

e. Bőcsi Polgárőr Egyesület 

f. Bőcsi Horgász Egyesület 

g. Bőcsi Gyermekekért Alapítvány 

h. Idősekért Bőcs Alapítvány 

i. Tudás Hatalom Alapítvány 

j. Sporttal a Bőcsi Gyermekek Egészségéért Alapítvány 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Stefánné Nagy Magdolna 

ügyvezető beszámolóját az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs Községi Sport Club beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nagy László elnök beszámolóját 

az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület beszámolója az önkormányzati 

támogatás felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nagy Gergely elnök beszámolóját 

az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Dendel Barnabás képviselő kérdezte, hogy mennyi a taglétszám. 

 

Nagy Gergely elnök bejelenti, hogy 76 fő.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Rózsafa Hagyományőrző Egyesület. beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nánási Erzsébet elnök 

beszámolóját az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

A képviselő-testület 5 igen és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Polgárőr Egyesület beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nagy László elnök beszámolóját 

az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. (A számszaki adatokat Zsámba 

Lajosné, könyvelő ismertette.) 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Dendel Barnabás képviselő kérdezte, hogy hány fő dolgozik a polgárőrségnél.  

 

Tamás István polgárőr PK válasza 56 fő, ebből 48 teljesít szolgálatot.  

 

Tóth László képviselő kérdése, hogy van-e összeférhetetlenség a polgármesteri tisztség és 

polgárőr elnöki tisztség között? Hogyan fordulhatott elő, hogy Dendel Barnabást és őt nem 

hívták meg rendezvényekre ill. a közgyűlésre sem?  

 

Török Barna czt. főjegyző: 2012. február 1-től a polgárőrség köztestületté alakult, amely azt 

is jelenti, hogy a polgárőrségnek a jövőben törvényben rögzített feladatai lesznek. A polgárőr 

egyesületnek, valamint a megyei szövetségeknek kötelező lesz az OPSZ által elfogadott 

alapszabály, egyéb belső szabályzatok elfogadása. Bejelenti, hogy az OPSZ megválasztotta a 

Felügyelő Bizottság elnökének. Tóth László képviselő kérdésére a válasz az, hogy nem 

összeférhetetlen a két tisztség betöltése.  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az előző polgármestertől örökölte meg ezeket a 

tisztségeket, amelynek a betöltésével járó feladatok időigényesek.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Horgász Egyesület beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Bai Lászlóné beszámolóját az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Az Egyesület elnöke Mertus Barnabás. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Gyermekekért Alapítvány beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nádasi Ildikó elnök beszámolóját, 

azzal, hogy az Önkormányzat utólag finanszírozza a 2011. évre meghatározott támogatást.  

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Idősekért Bőcs Alapítvány beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Stefánné Nagy Magdolna elnök 

beszámolóját az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Tudás Hatalom Alapítvány beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Bálint László elnök beszámolóját 

az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Dendel Barnabás képviselő kérdezi, hogy az önkormányzati támogatáson kívül miből van 

pénzük 

 

Bálint László elnök válasza az, hogy az adózók 1%-ból és vállalkozók adakozásaiból.  

 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Sporttal a Bőcsi Gyermekek Egészségéért Alapítvány beszámolója az 

önkormányzati támogatás felhasználásról 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Hideg Róbert elnök beszámolóját 

az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

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

építésére, felújítására pályázatot írnak ki. A pályázat száma: ÉMOP 4.1.1./A-11. A támogatás 

mértéke 95 %. Berendezésekre, egyéb eszközökre várhatóan 50 %-ot biztosít a pályázat.  

 

K. Nagy László képviselő javasolja, hogy a következő ülésen pontosítani kell a feltételeket. 

Dendel Barnabás képviselő javasolja, hogy kivitelezés Külső-Bőcsön legyen. 

Tóth László képviselő elhagyta a tárgyalótermet. 

 

Bálint László  alpolgármester kérdezi, hogy hozzávetőlegesen mennyibe fog kerülni a 

kivitelezés? 

 

Nagy László polgármester megítélése szerint 20 millió Ft lesz a kivitelezés költsége, mivel 

könnyűszerkezetről van szó.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2012. (III.07.) K.T. határozata 

    

Tárgy: Orvosi ügyelet építéséhez pályázat benyújtása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az 

orvosi ügyelet építésére és / vagy felújítására. A pályázat száma: ÉMOP 4.1.1./A-11. A 

támogatás mértéke 95 %. 

Az önkormányzat vállalja az önrész finanszírozását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa és az ezzel 

kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Baráth Zsuzsa előadó 

 

Tóth László képviselő visszajött a terembe. 

 

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

a. Magyar Telekom Nyrt. és Bőcs község Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás ismertetése, elfogadása (mobiltelefonok flottarendszerben) 

b. Bőcsi Ált.Iskola AMI „minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” 2007. 

december 29-től. Az eljárás ismertetése. 

c. Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezlési Önkormányzati  Társulás KEOP 7-1.-1.-

1./1F pályázaton való részvétel megtárgyalása. Határozathozatal 
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d. Az új óvoda-bölcsőde bútor és játék beszerzésének közbeszerzési eljárása (3 

ajánlat közül kell kiválasztani a szállítót) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Telekom 

Nyrt. eddig közel 600 db mobiltelefont biztosít flottarendszerben úgy, hogy az egymás közti 

beszélgetés ingyenes. 

 

Török Barnabás czt. főjegyző bemutatja az Önkormányzat és a Magyar Telekom között 

létrejött együttműködési megállapodást. Kihangsúlyozza, hogy a megállapodásban 

kötelezettségvállalóként (előfizető megrendelő) van feltüntetve Bőcs Önkormányzata. A 

Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatóként van rögzítve. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy ha valaki nem fizeti a szolgáltatás díját, akkor 

a telefon kikapcsolható-e? 

 

Nagy László polgármester válasza az, hogy igen a szolgáltatás megszüntethető. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. megállapodása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és jóváhagyta Bőcs Községi 

Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt. között létrejött együttműködési megállapodást. 

Tudomásul vette a képviselő-testület, hogy az együttműködési megállapodás alapján az 

önkormányzat kötelezettségvállaló (előfizető megrendelő) és azt, hogy eddig kb. 600 db 

telefon működik flottarendszerben. A képviselő-testület egyetért az együttműködési 

megállapodásban foglaltakkal. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző: 

- Ismerteti a Bőcsi Általános Iskola AMI minősítési eljárását. Az intézmény 2007. 

december 29-től „minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”. 

- Az igazgató-helyettes a bemutatott okiratok alapján jogszerűen tölti be a funkciót. 

Végzettsége: Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar: „pedagógiai 

szakos előadó” Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola: „általános iskolai tanító” 

- Azon pedagógusok besorolását, átsorolását vizsgálta az intézmény vezetése (6 fő), 

akik az okmány szerint pontatlan, hibás átsorolási időpontot kaptak. A felülvizsgálatot 

követően a pontosítás megtörténik. 

 

Tóth László képviselő szerint nincs megfelelő képzettsége, végzettsége az iskolaigazgató-

helyettesnek, ezért  valószínűsíthető, hogy nem töltheti be a jelenlegi álláshelyet, de a 
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szakiskolában sem taníthat. Kérdezi, hogy van-e az erkölcsi bizonyítványa   a személyi 

anyagánál? 

 

Török Barnabás czt. főjegyző javasolja, hogy a fenti kezdeményezés alapján a képviselő-

testület a Megyei Önkormányzat Közoktatási Főosztályával vagy független közoktatási 

szakértővel vizsgáltassa felül a pedagógusok képzettségére, végzettségére vonatkozó 

jogszabályi előírásokat.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános Iskola AMI pedagógusok végzettségének, képzettségének 

felülvizsgálata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  úgy döntött, hogy a Bőcsi Általános Iskola 

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben dolgozó pedagógusok képzettségére, 

végzettségére, alkalmazási feltételeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket független 

közoktatási szakértő vizsgálja felül. A vizsgálat tárgyát képezi az, hogy a pedagógusok a 

tantárgyfelosztás szerint taníthatnak-e és taníthattak-e 2007-től a mai napig. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szerződést, 

megállapodást írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

            Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt héten 

Tóth László és  Dendel Barnabás képviselők az általános iskolában revízió alá vonták a 

közelmúltban beszerzett, az iskolaigazgató irodájában elhelyezett bútorokat. 

A bútorbeszerzés számláinak adatait ismerteti, miszerint a 2011. évi költségvetés terhére 

592.425,- Ft-ért vásároltak bútort. Javasolja, hogy a tájékoztatást a képviselő-testület 

határozatban fogadja el. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Általános iskolában bútorvásárlás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az általános iskolai 

bútorvásárlásról adott tájékoztatót. Tudomásul vette azt, hogy az igazgatói irodában lévő 

elavult és elhasznált bútorokat kicserélték. A bútorvásárlásra felhasznált összeg 592.425.- Ft. 

Felelős: polgármester, 

             Iskolaigazgató 
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Határidő: azonnal  

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                  Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sajó-Bódva 

Völgye Önkormányzati Társulás fejleszteni kívánja a hulladékgazdálkodás rendszerét. A 

fejlesztéshez pályázatot kíván benyújtani és ehhez szükséges Bőcs Önkormányzat támogató 

nyilatkozata. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: KEOP 1.1.1 „Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázathoz nyilatkozat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az alábbi határozatot: 

 

A társulás taggyűlésen megtárgyalta és elfogadta, hogy a társulás tagjai nyilatkozatot tesznek 

arra vonatkozóan, hogy a Környezet és Energia Operatív Programban kiírásra került 1.1.1/09-

11. kódszámú „települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázati 

felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által 

beadott „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 

Fejlesztése” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez 

kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) az érintett önkormányzat nem vesz részt más 

pályázatban, támogatási konstrukcióban. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekttel kapcsolatos 

szerződéseket, megállapodásokat írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal (a határozatot soron kívül kell megküldeni az önkormányzati társulásnak: 

3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

 

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

bútorbeszerzésére adott ajánlatokat ne fogadja el a képviselő-testület. A három ajánlatot adó 

cég megismételheti ajánlatát, de bővebb szakmai magyarázattal. Javasolja a napirend 

elnapolását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 



 15 

Tárgy: Bútorbeszerzésről adott árajánlatok ismételt bekérése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az új óvoda bebútorozásához ismételt 

árajánlatokat kér bővebb műszaki tartalommal. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Baráth Zsuzsa előadó 

 

 

Török Barnabás czt. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a lakossági 

csatornaszolgáltatás támogatására minden évben pályázatot nyújt be a Bő-Víz Kft. Ebben az 

évben is így történik, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot és 

támogassa a pályázat benyújtását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Lakossági csatornaszolgáltatás támogatására igény bejelentése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a BŐ-VÍZ  Bőcsi Viziközmű Szolgáltató 

Nonprofit Kft. által biztosított csatornaszolgáltatás lakossági támogatására vonatkozó 

támogatási igény bejelentését tudomásul veszi.  

Egyidejűleg a képviselő-testület egyetért a Bő-Víz Kft. intézkedésével, miszerint a szennyvíz 

szolgáltatási díjra támogatási pályázatot nyújt be. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, 

illetve a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen 

meghatározott összeget tárgyi eszközök fenntartására fordítja. 

Felhatalmazza  a polgármestert az eljárással kapcsolatos okiratok, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester  

             BŐ-VÍZ Nonprofit Kft. vezetője 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                                  Bai Lászlóné  Bő-Víz Kft. vezető-helyettes 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a Cirkont Zrt. és az Önkormányzat között 

megkötött közszolgáltatói szerződés határozott időre szól. A szerződés újratárgyalását meg 

kell előznie a közbeszerzési eljárásnak. A közbeszerzési eljárást dr. Papp György bonyolítja 

le. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Háztartási hulladék gyűjtésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete közbeszerzési eljárást kezdeményez Bőcs 

településen keletkező háztartási hulladék gyűjtésével, elszállításával és kezelésével 

kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával dr. Papp György szakértőt bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárással kapcsolatos megállapodások 

aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Egyéb bejelentések, javaslatok 

 

K. Nagy László képviselő továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Belső-Bőcsön is legyen 

bankautomata. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy tárgyalt az OTP vezetőivel és szerintük egy ilyen 

automata kiépítése legalább 3 millió Ft. Az OTP információi szerint nem lenne gazdaságos a 

belső-bőcsi bankautomata. 

 

K. Nagy László képviselő kezdeményezi más pénzintézetekkel történő egyeztetést. 

 

Bai Lászlóné képviselő bejelenti, hogy az elektronikus hulladék gyűjtése  a Bő-Víz Kft. 

udvarán lesz 2012. április 14-én szombaton 8-14 óráig. A hulladék elszállításáról még ezen a  

napon gondoskodik  a vállalkozó. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester  bejelenti, hogy  pályázat kiírására kerül sor napelemek és 

napkollektorok beépítése kapcsán. Az önkormányzatnak mindenképpen praktikus lenne, 

hiszen energia megtakarításról van szó. A pályázat pontos szövegét még nem kapta meg, de 

azt tudja, hogy a pályázat 85 %-os támogatottságot élvez. Javasolja határozatban rögzíteni azt, 

hogy a képviselő-testület támogotja a pályázat benyújtását. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2012. (III.07.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása napelemre és/vagy napkollektorra 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását napelemekre 

és/vagy napkollektorokra. Tudomásul veszi, hogy a pályázat támogatottsága 85 %. A 

képviselő-testület vállalja a 15 % önrész kifizetését. 

A pályázat kiterjed az önkormányzat minden intézményére.  

A pályázat száma: KEOP-4.2.0 

Felelős: polgármester, 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Csicsek Zoltán alpolgármester 
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Nagy László  polgármester az ülést bezárta, mert a testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


