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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2012. 11. 9-én (péntek). 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

 

Távol maradását nem jelentette be: Tóth László képviselő 

      

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

         

Meghívottak:  Zsámba Lajosné pénzügyi vezető 

  Takács Edina intézményvezető 

 

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. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Miskolc környéki önkormányzatok társulása 

Előadó: Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos 

    Takács Edina intézményvezető 

 

2. ÉMOP-4.3.1./A-12. számú „Oktatási intézmények fejlesztése” nevű pályázat megtárgyalása 

(támogatás mértéke 100 %)  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Kroda Kft. ajánlat orvosi ügyelet kivitelezéséhez szükséges pályázat elkészítéséhez 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. LEADER pályázat (10 MFt)  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Mobilkamera beszerzés (1 db br. 130.000,- Ft) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Erdőtelepítés és tervezés (150.000,- Ft + ÁFA) 

- Malom és a tó körüli területen 

- Zártkert megnevezésű 3133 hrsz. alatt nyilvántartott 3 ha 4600 m2 térmértékű 

területen 

- Külterület megnevezésű 09/1 hrsz. alatt nyilvántartott 11 ha 7935 m2 térmértékű 

területen 

- A fenti területekből a tó vízfelülete kb. 50 % 

          Előadó: Nagy László polgármester 
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7. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépés 

Előadó: Török Barna czt. főjegyző 

 

8. Az óvoda intézmény létrehozásának 40. évfordulója  

   Előadó: Török Barna czt. főjegyző 

 

1. napirendi pont: Miskolc környéki önkormányzatok társulása 

 

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

szempontok szerint fognak társulást alakítani. Az önkormányzati törvény erre tág lehetőséget 

biztosít. A társulás megalakításához különböző információkra lenne szükség, különösen a központi 

költségvetési támogatást érintően. Ismeretlen a 2013. évi költségvetés, valamint a helyi adók 

alakulása. A körtelező és az önként vállalt feladatok pénzügyi feltételeit sem ismerik az 

önkormányzatok pontosan.  

 

Nagy Gergely Nyugdíjas Klub vezetője azt kéri a képviselő testülettől, hogy a körülményekre 

való tekintettel a nyugdíjasok részére megtartandó évzáró vacsora költségeit finanszírozza, melynek 

összege kb. 60.000.- Ft. A klub pénztárosának lakását feltörték és ellopták a pénzüket, melynek 

összege kb. 150.000.- Ft volt.  

 

Takács Edina intézményvezető:  

- ismerteti a szociális igazgatás különböző eljárásait, várható módosításokat  

- bemutatja a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti intézkedések eredményeit, kihangsúlyozza, 

hogy a társulásban 4 település van, melynek gesztora Bőcs 

- kiemeli, hogy a központi költségvetés 30% támogatást biztosít a házi segítségnyújtásra 

- bejelenti, hogy ha Bőcs látja el a házi segítségnyújtás és az egyéb szociális feladatok, akkor 2 fő 

családgondozót kell foglalkoztatni (45 család / 1 fő családgondozó) 

- javasolja, hogy a Bőcsi Önkormányzat vállalja tovább a gesztor szerepét 2013. július 1-ig 

- a 2013. évi normatíva igényt 2012. 11. 20-ig kell bejelenteni 

 

Zsámba Lajosné főtanácsos  

- ismerteti a társulással kapcsolatos költségvetés tervezetét 

- információt ad a START közmunka programról 

- amennyiben Miskolc Kistérség Társulásában részt vesz 20 önkormányzat, akkor a tagdíj összege 

kb 650.000.- Ft / év 

- javasolja a társulásban való részvételt, mert észszerű  

 

Dendel Barna képviselő kalkuláció kidolgozását javasolja az étkezetéssel kapcsolatban 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs Önkormányzat társuláshoz csatlakozása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy továbbra is a Miskolc Kistérség 

Társuláshoz kíván csatlakozni. Csatlakozási szándékát bejelenti Miskolc Kistérségnek.  

Feladatkörök:  - START közfoglalkoztatás 

  - belső ellenőrzés 

  - Őszi Napsugár Otthon intézményi fenntartás 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos intézkedések 

megtételére, az ezzel kapcsolatos okiratok, megállapodások aláírására.  

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Takács Edina intézményvezető 

 

 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

215/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs Önkormányzat mint a Családsegítő Szolgálat gesztora 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy továbbra is vállalja a gesztor 

szerepét a Családsegítő Szolgálatban, melynek tagjai Bőcs, Berzék, Sajóhídvég, Köröm. A társulás 

feltételeit szerződés pontosítja.  

Feladatkörök: - Családsegítő Szolgálat 

  - Gyermekjóléti Szolgálat 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatos okiratokat, megállapodásokat írja alá.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Takács Edina intézményvezető 

 

 

 

 

2. napirendi pont: ÉMOP-4.3.1./A-12. számú „Oktatási intézmények fejlesztése” nevű 

pályázat megtárgyalása  
 

Nagy László polgármester:  
- kiköti, hogy csakis szállító finanszírozású elszámolási mód feltétele a megbízásnak 

- a pályázat 100%-os támogatású, önrész nélküli, beadási határidő 2012.11.15. 

- a régi iskola részre (nyaktagra) kerülne az emelet ráépítés  

- az udvaron műfüves labdarúgópálya kerülne kialakításra 

- szükség lenne azokra az ingatlanokra (kertrészekre) melyek megvételéről már van önkormányzati 

határozat (ifj. Horváth István (József A u. 8.), Hámori Józsefné (József A. u. 10.)) 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: ÉMOP-4.3.1/A-12. „Oktatási intézmények fejlesztése” pályázat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, aminek alapján úgy 

döntött, hogy részt vesz ÉMOP-4.3.1/A-12. „Oktatási intézmények fejlesztése” pályázaton. A 

pályázat 100%-os támogatást ad a fejlesztéshez, önrész nélküli.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatos okiratokat, megállapodásokat írja alá.  

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

 

 

3. napirendi pont: Kroda Kft. ajánlat orvosi ügyelet kivitelezéséhez szükséges pályázat 

elkészítéséhez 

 

Nagy László polgármester ismerteti az ÉMOP-4.1.1/A-12 számú „Orvosi ügyelet építése” 

megnevezésű pályázat feltételeit a támogatás 95%-os, az önrész 5%.  

A 12 településből Gesztely bizonytalan az orvosi ügyelet székhelyével kapcsolatban.  

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: ÉMOP-4.1.1/A-12. „Orvosi ügyelet építés” pályázat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, aminek alapján úgy 

döntött, hogy részt vesz ÉMOP-4.1.1/A-12. „Orvosi ügyelet építése” pályázaton. A pályázat 95%-

os támogatást ad a fejlesztéshez, az önrész 5%.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatos okiratokat, megállapodásokat írja alá.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

4. napirendi pont: LEADER pályázaton való részvétel 

 

Nagy László polgármester ismerteti a megújuló energiaforrások felhasználására szolgáló 

eszközök hasznosságát. A LEADER segítségével nyújt be Bő-Víz Kft, melynek támogatását kéri a 

képviselő-testülettől. A kivitelezés önkormányzati területen valósul meg.  

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: a 102/2012 VM rendelet alapján a Bő-Víz Kft. pályázatának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, aminek alapján úgy 

döntött, hogy támogatja Bő-Víz Kft. pályázatát, melynek megnevezése „A látványközpont 

energiaudvarának bővítése Bőcsön”. 

A LEADER helyi akciócsoportok közreműködésével 2012.-től igénybe vehető támogatások 

feltételeiről szóló 102/2012. (X.01.) VM rendelet. 
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Amennyiben a pályázat eredményes, a fejlesztést önkormányzati területen kell megvalósítani.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatos okiratokat, megállapodásokat írja alá.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. helyettes vezetője 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a BÜKK-Térségi LEADER Egyesület bejelentését, 

miszerint a szerződésben megjelölt határidőn belül visszafizetik az önkormányzati kölcsönt, 

melynek összege 5.000.000.- Ft. Ezzel egyidejűleg kérik, hogy az átutalást követően Bőcs 

Önkormányzata az korábbiakkal egyező feltételek mellett ismételten 5.000.000.- Ft úgynevezett 

tagi kölcsönt biztosítson a LEADER Egyesület részére 2013. június 30-ig. 

 

Dendel Barna képviselő kérdezi, hogy van-e kockázata ezeknek a tagi kölcsönöknek? 

 

Bai Lászlóné képviselő megítélése szerint az ismételt kölcsön odaítélhető, mert az előző 

szerződésben foglaltak teljesítette az Egyesület.  

 

Nagy László polgármester szerint ma már mindenben van rizikó, kockázat, de az Egyesület 

működése érdekében javasolja megadni a tagi kölcsönt.  

 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs Önkormányzata – BÜKK-Térségi LEADER Egyesület közötti kölcsön szerződés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, aminek alapján úgy 

döntött, hogy a BÜKK-Térségi LEADER Egyesület részére 5.000.000.- Ft tagi kölcsönt biztosít 

2013. június 30-ig.  

A kölcsönnyújtás feltételeit szerződésben rögzítik a felek.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, az ezzel kapcsolatos szerződést írja alá.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    

 

 

5. napirendi pont: Mobilkamera vásárlása  

 

Nagy László polgármester rövid, diszkrét tájékoztatást ad a mobilkamera beszerzéséről és 

alkalmazásáról. 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2012.(XI.09.) K.T. határozat 
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Tárgy: Mobilkamera beszerzés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, aminek alapján úgy 

döntött, hogy 1 darab mobilkamerát vásárol. Az erre biztosított összeg 130.000.- Ft +ÁFA  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné főtanácsos 

 

 

 

6. napirendi pont: Erdőtelepítés 

 

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

külterületén erdőt telepíteni, de ehhez a terveket el kell készíteni. Javasolja, hogy az önkormányzat 

készítessen erdőtelepítési tervet.  

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Erdőtelepítés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, aminek alapján úgy 

döntött, hogy erdőtelepítési tervet készít, melynek összege 150.000.- Ft +ÁFA. 

Amennyiben időközben erdőtelepítésre pályázat kiírásra sor kerül, úgy annak benyújtását is 

támogatja a képviselő-testület, - utólagos tájékoztatás mellett.   

Erdőtelepítés: 

- a malom és tó körüli területen  

 - zártkert megnevezésű 3133 hrsz, 3 hektár 4600 m
2
 térmértékű területen 

- külterület megnevezésű 09/1 hrsz. alatt nyilvántartott 11 ha 7935 m2 térmértékű területen 

- a fenti területekből a tó vízfelülete kb. 50 % 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, szerződéseket írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna főelőadó 

 

 

 

7. napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulásból való kilépés 
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A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való 

kilépés 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, 

Mikófalva települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulásból való kilépési szándékát.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

     

 

 

8. napirendi pont: Az óvoda intézmény létrehozásának 40. évfordulója  

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2012.(XI.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Az óvoda intézmény létrehozásának 40. évfordulójának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a vezető óvónő előterjesztését, 

aminek alapján támogatja az óvoda fennállásának 40. évfordulója alkalmából tartott rendezvény 

sorozatot. A támogatás összege 90.000.- Ft. 

Továbbá tombola főnyereményként az önkormányzat hajdúszoboszlói üdülőjében 2 fő részére 1 

hetes és tértitésmentes pihenési lehetőséget biztosít.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

 
 

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

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 
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