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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2012. 03. 27-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 

 

Bandzsók Sándor kisebbségi elnök 

   

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás címzetes főjegyző 

        Dr. Nikházy László ügyvéd 

 

 

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. Bőcsi Önkormányzat és a TISZK közötti megállapodás megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Bálint László alpolgármester 

 

2. Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás határozati javaslatának megtárgyalása,  

elfogadása 

            Előadó: Nagy László polgármester 

                         Török Barnabás czt. főjegyző 

   

3. Rehabilitációs munkakörök megtárgyalása. A hatályos jogszabály figyelembevételével  

2012. április 1-től 3 fő foglalkoztatható napi 6 órában az általános iskola „terhére”.  

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás czt. főjegyző 

 

      4.   Egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

1. napirendi pont:  

Az Aqua-Kultúra Kft. ellen benyújtott bírósági eljárás folytatása 

 

Nagy László polgármester  az egyéb előterjesztések és javaslatok keretében felkéri dr. 

Nikházy László ügyvédet, hogy adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek az önkormányzat  

Gyurecskó és társa elleni  büntetőperéről és tegyen javaslatot a további lépésekre. 
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Dr. Nikházy László ügyvéd  ismerteti az AQUA-KULTÚRA Első Magyar-Német  Halászati 

Kft. (ügyvezetői: Gyurecskó Sándor és Szűcs Imre) elleni per részleteit, az előzményeket, a 

Debreceni Ítélőtábla ítéletét. Elmondja, hogy az önkormányzatnak, mint az Aqua-Kultúra Kft. 

jogutódjának rendkívüli jogorvoslati eljárás keretében van lehetőség felülvizsgálati kérelem 

benyújtására.  Az eddig felmerült ügyvédi és eljárási költségek összege 600.000,- és 1 millió 

Ft között van. Amennyiben az ügyet továbbviszik, ez a költség a kb. 2 millió Ft lesz. Az ügy 

kimenetele bizonytalan. A szóban forgó 64 millió Ft-os követelést behajtására nem lát esélyt, 

de az ügyvédi költségek megfizetése miatt át kell gondolni, hogy elfogadják-e az ítéletet.  

Bárhogy dönt a képviselő-testület, azt helytállónak tartja. Egyik megoldás sem eredményezhet 

a képviselő-testületre nézve negatív megítélést. 

 

Tóth László képviselő szerint azok a képviselők foglaljanak állást, akik annak idején is 

szavaztak, amikor az Aqua-Kultúra Kft-vel kapcsolatba került az önkormányzat. 

 

Nagy László polgármester  három alapvető hibát említ az üggyel kapcsolatban: 1. Az 

engedményezési szerződésből Szűcs Imre neve kimaradt. 2. Dr. Vaktor László volt 

ügyvezető, majd felszámoló biztos vallomása nem segítette elő az ügyet. 3. hiba, hogy az 

önkormányzat tette meg a feljelentést és nem az Aqua-Kultúra Kft.  

 

Török Barnabás czt. főjegyző javasolja a jogtechnikai körülményeket és az eljárási 

költségeket vegyék figyelembe. A rendkívüli jogorvoslati eljárással  a jelenlegi 600.000,- Ft-

os eljárási költség duplikázódhat, ezért javasolja az eljárás megszüntetését. 

 

Bai Lászlóné képviselő megjegyzi, hogy az akkori képviselő-testület nem tehetett mást, mint 

hogy feljelentést tett , miután rájöttek, hogy az Aqua-Kultúra Kft. könyvelése szabálytalan 

volt.   

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a helyzet kétélű, mivel ha az önkormányzat 

továbblép az ügyben, akkor ugyan mindent megtesznek, de többletköltséggel jár, ha nem 

lépnek tovább, akkor meg az a baj. De szerinte sincs értelme további összegeket kiadni, 

hiszen a követelés behajtása reménytelennek látszik. 

 

Dr. Nikházy László ügyvéd  közbenső megoldásként veti fel, hogy ha  a Legfelsőbb Bíróság 

helyt ad a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemnek, akkor az még nem jár költséggel és 

még van idő a további lépések eldöntésére. Amennyiben a végrehajtás felfüggesztésének helyt 

ad a Legfelsőbb Bíróság, akkor javasolja a rendkívüli jogorvoslati eljárás igénybevételét. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,  2 tartózkodás mellett  meghozta a következő 

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Gyurecskó és társa elleni büntetőper ügyében állásfoglalás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- egyetért azzal az ügyvédi javaslattal, hogy a végrehajtási eljárás felfüggesztését kérje a 

Legfelsőbb Bíróságtól. 

- Javasolja a rendkívüli jogorvoslati eljárás igénybevételét abban az esetben, ha a 

Legfelsőbb Bíróság helyt ad a végrehajtási eljárás felfüggesztésének 
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- Tudomásul vette, hogy a per tárgya 64 millió Ft, a keresetet az önkormányzat 1999-

ben nyújtotta be Gyurecskó Sándor és Szűcs Imre ellen. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolat a meghatalmazásokat, 

megállapodásokat aláírja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Dr. Nikházy László ügyvéd és Bai Lászlóné képviselő távoznak a teremből. 

 

2. napirendi pont:  

Bőcsi Önkormányzat és a TISZK közötti megállapodás megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

Bálint László alpolgármester 

 

Bálint László alpolgármester  ismerteti a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás tagjait, a 

társulás céljait, feladatait. Elmondja, hogy a társulás létrehozására és működtetésére 

vonatkozó megállapodás módosítása szükségessé vált, melyet a Társulási Tanács elfogadott. 

A módosítás akkor lét  életbe, ha a társult önkormányzatok képviselő-testületei ezt 

jóváhagyják. Elmondja, hogy a TISZK-ben való részvétel előnyös, a TISZK  tavaly 5 millió 

Ft értékben támogatta a Bőcsi Iskolát különböző eszközök biztosításával.  

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs Önkormányzat és a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) 

közötti megállapodás módosításának megtárgyalása 

 

A képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Bőcs Községi Önkormányzat és a 

Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) közötti megállapodás módosítását. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

            Vass László tanácsos 

 

 

 

 

3. napirendi pont: 

Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás határozati javaslatának megtárgyalása,  

elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

Török Barnabás czt. főjegyző 
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Török Banrabás czt. főjegyző 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 6 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: KEOP 1.1.1. „ Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 

konstrukcióra benyújtott pályázat. A pályázatot benyújtja a Cirkont Zrt. 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a társulás által az üzemeltetési 

koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP 7.1.1.1./2F/09-11 pályázati konstrukció 

keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völgye és környéke települési szilárdhulladék gazdálkodási 

rendszer fejlesztése” című pályázati anyaghoz készített részletes megvalósíthatósági 

tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek.  

Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, 

elfogadta és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalta a projekt 

befejezését követő minimum 5 évig. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

 

 

Bai Lászlóné képviselő visszajön a terembe. 

 

4. napirendi pont: 

Rehabilitációs munkakörök megtárgyalása. A hatályos jogszabály figyelembevételével  

2012. április 1-től 3 fő foglalkoztatható napi 6 órában az általános iskola „terhére”.  

Előadó: Nagy László polgármester 

Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Török Barnabás czt. főjegyző  elmondja, hogy  rehabilitációs munkakörben jelenleg 6 főt 

foglalkoztat az önkormányzat. Az új jogszabály szerint 2012. április 1-től 3 fő 

foglalkoztatására van fedezet, mivel az önkormányzati intézményeket külön kell feltüntetni, 

csak az iskola az egyetlen olyan létszámú intézmény, aminek terhére 3 fő 

továbbfoglalkoztatására van lehetőség. Ahhoz, hogy a jelenlegi foglalkoztatottak közül ne 

kelljen elküldeni senkit, olyan megoldást vet fel, miszerint a 6 fő egymást váltva (vagy 

naponta, vagy havonta,  ill. 3 havonta) dolgoznának tovább csökkent munkabérért.  

 

Tóth László képviselő véleménye szerint lehet, hogy az élet megoldja a problémát, mert nem 

mindenki fogja vállalni az 50%-os munkaidő-csökkentést. Egyébként támogatja a 

megoldásokat a munkaidő-csökkentéssel kapcsolatban. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal,   tartózkodás és   ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Rehabilitációs munkakörökben foglalkoztatottak munkaidejének csökkentése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2012. április 1-től 

rehabilitációs munkakörökben foglalkoztatottak létszáma 50%-kal csökken.  

Támogatja, hogy valamilyen megoldást találjanak az intézményvezetők az esetleges 

továbbfoglalkoztatásukra. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Szőnyi Tamásné vezető főtanácsos 

            Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

 

5. napirendi pont: egyéb előterjesztések, javaslatok 

 

Nagy László polgármester  tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Borsodi Sörgyártól 

megvásárolni kívánt három terület közül kettő megvásárlása megtörtént  -a képviselő-testület 

korábbi döntése szerint-, a harmadik terület, a József Attila út melletti, 03/6. hrsz-ú  ingatlan 

megvásárlására a területmegosztás miatt csak most kerülhet sor. Plusz költségként merül fel a 

megosztás díja, mely 90.000,- Ft + ÁFA, melyet javasol átvállalni.  

 

Dendel Barnabás képviselő kérdezi, hogy mi a célja az önkormányzatnak a Jószef Attila úti 

területtel? 

 

Nagy László polgármester válasza az, hogy kamionparkoló kialakítását tervezik oda. 

 

Dendel Barnabás képviselő  szerint nem lesz olcsó kamionparkolót kialakítani. A vásárlás 

előtt meg kellene nézni, hogy gazdasági szempontból megéri-e, illetve műszaki szempontból 

kivitelezhető-e a parkoló kialakítása. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elmondja, hogy nem biztos, hogy kamionparkoló kell, 

viszont a terület nagyságát, elhelyezkedését és az összeget figyelembe véve javasolja a 

vásárlást. 

 

Nagy László polgármester véleménye az, hogy a főút melletti terület megvásárlásával 

legalább a lehetőség biztosított vagy egy parkoló kialakítására vagy egyéb hasznosításra. 

 

 

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

határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2012. (III.27.) K.T. határozata 
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Tárgy: 03/6. hrsz-ú ingatlan megvásárlása a Borsodi Sörgyártól 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  úgy döntött, hogy: 

- Megvásárolja a Borsodi Sörgyár tulajdonában álló, 1 ha 2299 m2  3,2 AK értékű 

fásított terület megnevezésű ingatlant bruttó 2 millió Ft összegért. 

- Átvállalja az ingatlanmegosztás díját, 90.000,- Ft + ÁFA összeget. 

Felhatalmazza  a polgármestert az adásvételi szerződés és az eljárással kapcsolatos okiratok 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

                       Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

 

Nagy László polgármester  ismerteti az „Önkormányzati fejlesztések 2012.” Című pályázat 

részleteit.  Elmondja, hogy az Államkincstár által kiírt pályázat keretében műfüves pálya 

építésére van lehetőség, a támogatás mértéke 80 %, a beadási határidős március 31. Javasolja 

a pályázaton való részvételt. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: „Önkormányzati fejlesztések 2012.” pályázat műfüves pálya kialakítására 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  támogatja  az„Önkormányzati fejlesztések 

2012.” Pályázat beadását műfüves pálya kialakítására. A pályázat  bruttó összege 

17.767.300,- Ft, önrésze 3.553.460,- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos okiratok, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. március 31. 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

Nagy László polgármester elmondja, hogy fenti pályázathoz az önkormányzat 

sportkoncepcióját is be kell nyújtani. Ismerteti a sportkoncepciót. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs Önkormányzat sportkoncepciójának megtárgyalása, elfogadása 
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A képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Bőcs Községi Önkormányzat 

sportkoncepcióját. 

Felhatalmazza a polgármestert a koncepció aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

 

Nagy László polgármester elmondja, hogy a Látványközpont-Rózsakert április 20-ai 

átadásáig a  környező területet rendezni, térkövezni kell, melyek kivitelezésével javasolja  a  

Bő-Víz Kft-tét megbízni. 

 

Tóth László képviselő azt kérdezte, hogy lesz-e alvállalkozói megbízás. 

 

Bai Lászlóné képviselő válasza szerint lesz megbízás alvállalkozók részére, mert a Kft. nem 

rendelkezik olyan szakemberekkel, akiknek munkát kell végezni a szóban forgó területen. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy Malejkó Úr készen lesz-e határidőre, mert tőle 

függ az udvarnak a rendezése, térkövezése. 

 

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

következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2012. (III.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Látványközpont-Rózsakert területének rendezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szóbeli előterjesztés alapján úgy döntött, 

hogy a Látványközpont udvarának rendezésével, a térvilágítás kialakításával megbízza a Bő-

Víz Kft-tét. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapja: Vass László tanácsos 

 

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester      czt. főjegyző 


