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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésén 

2012. 11. 28-án (szerda). 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

 

Távol maradását bejelentette: Tóth László képviselő 

      

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

         

Meghívottak:  Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

  Roppantóné Varga Margit vezető főtanácsos 

  Mertus Barnabásné PB tag 

  Stefánné Nagy Magdolna PB tag 

  Lipták Zsolt iskolaigazgató 

  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

  Takács Edina intézményvezető 

  Kovács Katalin intézményvezető 

  Macskás József mb. faluházvezető 

  Szőnyi Tamás református esperes 

  Nagy Gergely Nyugdíjas Egyesület vezetője 

  Nánási Erzsébet Rózsafa Egyesület vezetője 

 

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. Bőcsi Általános és Szakiskola  Alapfokú  Művészeti Iskola 2012/2013. I. félévi 

tantárgyfelosztása 

Tanszakbővítésre engedély (orgona tanszak 15 fővel) 

Előadó: Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

2. Családsegítő Központ: 

- szociális étkeztetés szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása 

- házirendjének megtárgyalása, elfogadása 

- SZMSZ-ének megtárgyalása, elfogadása 

            Előadó: Takács Edina intézményvezető 

 

3.  Belső szabályzatok pontosítása: 

- Polgármesteri Hivatal alapító okirata (elfogadva: 195/2012(X.26.) sz. hat.) 

- Önkormányzati SZMSZ (elfogadva: 11/2012.(X.26.) rendelet) 

- Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata 

(elfogadva: 196/2012.(X.26.) sz. hat.) 

            Előadó: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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4.   Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról  (rendeletmódosítás) 

  Előadó: Nagy László polgármester 

 

4./A  Pénzügyi Bizottság jelentése az I-III. negyedéves gazdálkodásról 

  Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

 

5. Az önkormányzat 2013. évi gazdasági koncepciójának megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Faluház-Könyvtár (Művelődési Ház) jogállásának felülvizsgálata  

     Előadó: Nagy László polgármester 

              

7. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata:  

- iparűzési adó mértékének meghatározása 

- építményadó mértékének meghatározása 

- telekadó mértékének meghatározása 

- önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása 

- nem lakás céljára szolgáló helyiségek  

      bérleti díjáról állásfoglalás kialakítás 

             Előadó: Nagy László polgármester 

     Török Barnabás c. főjegyző 

 

8. Közkutak működtetése, szükség szerinti megszüntetése 

Előadó: Bai Lászlóné Bő-Víz Kft.  

       

9. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

10.  Zárt ülés 

 

 

 

1. napirendi pont: Bőcsi Általános és Szakiskola  Alapfokú  Művészeti Iskola 2012/2013. I. 

félévi tantárgyfelosztása 

Tanszakbővítésre engedély (orgona tanszak 15 fővel) 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a tantárgyfelosztást 

módosított és végleges változata került a képviselő-testület elé, ugyanis az iskolaigazgató óraszám 

csökkentéséről a képviselő-testület határozatban döntött. Javasolja a tantárgyfelosztás elfogadását. 

 

Lipták Zsolt iskolaigazgató: 

- Profilbővítést tervezett, ennek keretén belül orgonaoktatás lesz az iskolában, 15 

fővel indul. 

- Megköszöni a Bőcsi Önkormányzat, mint fenntartó segítségét, az iskola folyamatos 

fejlesztését, a pedagógusok munkájának elismerését. Az iskola 2013. január 1-től 

átkerül a Magyar Állam fenntartásába. 

 

Szőnyi Tamás ref. esperes: 

- Reméli, hogy a változás nem töri meg Bőcsön a jó színvonalú oktatást. 

- Az orgonaoktatás eredményességét reméli, felajánlja a templomi orgona 

igénybevételének lehetőségét, orgonahangverseny rendezését. 
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A képviselő-testület 5 igen  szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy:2012/2013. I. félévi tantárgyfelosztás megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta az Bőcsi Általános és 

Szakiskola Művészeti Iskola  2012/2013. tanév I. félévi tantárgyfelosztását.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Általános Iskola tanszakbővítése 2013/2014. tanévre 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta, elfogadta és 

egyetért a Bőcsi Általános és Szakiskola Művészeti Iskola tanszakbővítésével 2013/2014. tanévtől 

az alábbi tanszakon: 

Táncművészeti tanszakon: 

- balett tanszak:   50 fő 

- moderntánc tanszak:  50 fő 

 

Billentyűs tanszakon: 

- orgona tanszak:  15 fő 

 

Felelős: polgármester 

   Általános iskola igazgatója 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

2. napirendi pont: Családsegítő Központ: 

a. szociális étkeztetés szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása 

b. házirendjének megtárgyalása, elfogadása 

c. SZMSZ-ének megtárgyalása, elfogadása 

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy egységes 

szerkezetben elkészült a szakmai program, a házirend és az SZMSZ. Kiemeli, hogy a Református 

Egyházkerület fenntartásába került a Bőcsi Idősek Otthona, ez a változás érintette a belső 

szabályzatokat. Javasolja a szakmai program, a házirend és az SZMSZ elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Családsegítő Központ szociális étkeztetés szakmai programja 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő Központ 

Szociális Étkeztetés Szakmai Program belső szabályzatot. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy szignálja a szakmai programot. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

227/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Családsegítő Központ házirendje 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő Központ 

Házirendje belső szabályzatot. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy szignálja a Házirendet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Családsegítő Központ SZMSZ-e 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy szignálja az SZMSZ-t. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

 

 

3. napirendi pont: Belső szabályzatok pontosítása: 

- Polgármesteri Hivatal alapító okirata (elfogadva: 195/2012(X.26.) sz. hat.) 

- Önkormányzati SZMSZ (elfogadva: 11/2012.(X.26.) rendelet) 

- Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata 

(elfogadva: 196/2012.(X.26.) sz. hat.) 
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Zsámba Lajosné vezető főtanácsos bejelenti, hogy a szóban forgó okiratokat megvizsgálta a 

Magyar Államkincstár és eltéréseket vett észre. A kifogásolt pontok miatt szükséges módosítani a 

már elfogadott rendeletet és a határozatokat. 

Az Országgyűlés elfogadta az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV.törvényt és ennek alapján 

módosítani kell az intézmény alapító okiratát. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadta a 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását, ezzel egyidejűleg az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot is elfogadta az alábbiak szerint: 

 

Az alapító okirat bevezető szövege törlésre kerül, helyébe az alábbi bevezetés lép: 

 

„Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 

1990. évi LXV. törvény 38. §.(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:”  

 

A 6. pont az alábbiak szerint változik: 

A költségvetési szerv alaptevékenységeinek megnevezése szakfeladatonként: 

szakágazati besorolása: 841 105 

           megnevezése:  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  

    társulások igazgatási tevékenysége 

 

 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841173 statisztikai tevékenység 

 841126 önkormányzatok és  társulások igazgatási tevékenysége 

 882111 aktív korúak ellátása 

 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 882115 ápolási díj alanyi jogon 

 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 882119 óvodáztatási támogatás 

 882123 temetési segély 

 889967 mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 

 882202 közgyógyellátás 

 

A 7. pont törlésre kerül. 

A 8. pont az alábbiak szerint módosul: 

7. Gazdálkodási besorolása: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 

 

A 9. pont számozása a 8.pontra változik: 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 
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A Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt az Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 

határozatlan időre nevezi ki. 

 

A 10. pont helyébe az alábbi  kerül: 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, a foglalkoztatottak 
többsége köztisztviselő, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, 
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony). 
 

 

A 11. pont törlésre kerül, helyébe az alábbi 10. pont kerül: 

10. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:  

 

       A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

 

A 12. pont számozása 11-re változik: 

 

11. A költségvetési szerv 1991. hatállyal jött létre. 

 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési 

szerv 

                                       A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 38.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  alapján az 

alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve:           Bőcs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

      

2.  A költségvetési szerv székhelye:                 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai 

kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
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A jegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 

kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási 

döntések előkészítését és végrehajtását. 

4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

   Bőcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

5. Illetékességi területe: Bőcs Község közigazgatási területe 

 

 6.     Alaptevékenysége:  

  

 szakágazati besorolása: 841 105 

           megnevezése:  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kéistérségi  

    társulások igazgatási tevékenysége 

 

 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  tevékenységek 

 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841173 statisztikai tevékenység 

 841126 önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 882111 aktív korúak ellátása 

 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 882115 ápolási díj alanyi jogon 

 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 882119 óvodáztatási támogatás 

 882123 temetési segély 

 889967 mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

 882202 közgyógyellátás 

 

7. Gazdálkodási besorolása:  Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 

  

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

A Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt az Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 

határozatlan időre nevezi ki. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, a foglalkoztatottak 
többsége köztisztviselő, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, 
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony). 
 

10. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:  

       A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

11. A költségvetési szerv 1991. hatállyal jött létre. 
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Záradék 

Az egységes szerkezetű új alapító okiratot Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. 

november 28-i ülésén a 229/2012.(XI.28.) számú határozattal fogadta el. 

 

 

 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13 /2012.(XI.28.) rendelete az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011.(IX.14.) rendelet 

módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 18. §  (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik.  

 

1. §  

 

A R. 48. §-a (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

(3) Az önkormányzati SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza az alaptevékenység 

szakfeladatait: 

 

010000   Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és  

    kapcsolódó szolgáltatások 

020000   Erdőgazdálkodás 

421100   Út, autópálya építése 

493909   Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 

522001   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

552001   Üdülő szálláshely szolgáltatás 

680001   Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002   Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112   Önkormányzati jogalkotás 

841114   Országgyűlési Választásokhoz kapcsolódó tevékenység 

841115   Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevék. 

841173   Statisztikai tevékenység 

841402   Közvilágítás 

841403   Város-,községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 

842541   Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 

862240   Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

869041   Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042   Ifjúság- egészségügyi gondozás 

882116   Ápolási díj méltányossági alapon 

882117   Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

882122   Átmeneti segély 

882123   Temetési segély 

882124   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201   Adósságkezelési szolgáltatás 

882203   Köztemetés 
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889942   Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 

890301   Civil szervezetek működési támogatása 

890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442   Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra  jogosultak  

    hosszabb időtartamű közfoglalkoztatása 

890443   Egyéb közfoglalkoztatás 

960302   Köztemető fenntartás és működtetés 

 

Vállalkozási tevékenység 

 

030000   Halászat, haltenyésztés 

931301   Szabadidősport-(rekreációs sport)- tevékenység 

 

Technikai szakfeladatok 

 

841901   Önkormányzatok elszámolásai 

841902   Központi költségvetési befizetések 

841907   Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel 

 

Törlésre kerülő szakfeladatok 

 

841126   Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

2. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését  követően 2012. november 30-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 11/2012.(X.26.) rendelet. 

 

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának 

módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Bőcs Általános és 

Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítását, ezzel egyidejűleg egységes 

szerkezetbe elfogadta az új alapító okiratot  az alábbiak szerint: 

 

 

Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

Az intézmény megnevezése: Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

 
A 9. pont az alábbiakkal egészül ki: 

Alaptevékenységei: 

841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő 

támogatások 
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A 13. pont az alábbiak szerint változik: 

  13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

 

13.1. Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  

végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 

intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség megállapításának, 

fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a megbízás visszavonásának 

jogát Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Egyéb munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja saját hatáskörben. 

 

13.2.Jogkörébe tartozik az intézményben dolgozó pedagógusok és nem pedagógus 

közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör, melyet a zenepedagógusok tekintetében az 

igazgatóhelyettes, mint szakmai vezető egyetértésével gyakorol. 

13.3.Az intézmény három fő igazgatóhelyettessel és gyakorlati oktatásvezetővel működik. 

13.4.Az igazgatóhelyettesek magasabb vezetőnek minősülnek. 

Egyik igazgatóhelyettes feladata, az intézmény általános nevelési és didaktikai, 

valamint a művészeti nevelés oktatás vezetése, koordinálása. 

A másik igazgatóhelyettes feladata, az intézmény 7-8. évfolyam és szakiskolai nevelés 

oktatás vezetése. 

A harmadik igazgatóhelyettes feladata az 1-6. évfolyam oktatás, nevelés vezetése. 

A gyakorlati oktatásvezető feladata a szakképzésben a gyakorlati oktatással kapcsolatos 

teendők koordinálása. 

    13.5.Az intézmény képviseletére jogosult az intézményvezető, valamint az   intézményvezető   

által megbízott intézményi dolgozó. 

 

A 15. pont az alábbiak szerint változik: 

 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

 

 

   

Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 9.§. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8. §.(1)bekezdés 

b).pontja értelmében az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

 

1. Az intézmény megnevezése: 

         Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

         

2. Az intézmény rövid neve:       Bőcsi Általános és Szakiskola, AMI 

 

3. Az intézmény székhelye:     3574 Bőcs, Munkácsy Mihály utca 7. 

 

4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye: 
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                              neve: Bőcs Község Önkormányzat képviselő – testülete 

                                     címe: 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

5. Alapítás éve: 1948. 

 

6. A fenntartó neve, címe: 

                                  

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

                                                 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Bőcs-Berzék Iskolafenntartó Társulás az 5-8- évfolyamos általános  iskolai 

feladatellátás tekintetében 

 

7.  Az intézmény típusa (Nemzeti Köznevelésről szóló Tv. 20. § (1) b)):  

                                        Egységes iskola 

Ellátott közoktatási intézményi feladatok: 

 Általános iskola 

 Szakiskola 

 Alapfokú Művészeti Iskola 

 Gyógypedagógiai oktatás 

 

7. OM azonosítója: 029112 

 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:  

 

 Kötelező feladatként: A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi 

LXV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat köteles gondoskodni 

az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és 

nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak 

és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek 

jogainak érvényesülését.” 

 

 Önként vállalt feladatként:  
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján:  A 

szakiskolának kilencedik – tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez 

szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési 

évfolyama van. Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a 

szakképzési évfolyamok száma – a felkészítési időtől függően – az egyes 

szakképzésekben eltérhet egymástól.  

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31. § (1) bekezdése alapján: Az 

Alapfokú Művészeti Iskolában művészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú 

művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejezőkészségeket, illetve előkészít, 

felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Az Alapfokú Művészeti Iskolában a 

tankötelezettség nem teljesíthető. 

 

9. Alaptevékenységei: 

 

 szakágazati besorolás:   megnevezés: 

 

 852 010     alapfokú oktatás 

 

- iskoláskorúak 8 évfolyamos, általános műveltséget megalapozó nevelése és oktatása, 

- alapfokú művészetoktatás 

 zeneművészeti ág, az évfolyamok száma – főtárgyi struktúrától függően: 

2+4+4; 2+6+4; 2+4 
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 tanszakok: fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, akkordikus tanszak, billentyűs 

tanszak, vonós tanszak, zeneismereti tanszak, kamarazenei tanszak. 

 

- táncművészeti ág: néptánc, társastánc oktatása az évfolyamok száma 12: 2+6+4 

 

- speciális nevelésre, oktatásra szoruló tanköteles korúak integrált gyógypedagógiai oktatása, 

melyen belül  

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autisztikus, több fogyatékosság 

esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével és magatartászavarokkal 

küzd,  

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd” 

 

- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 

oktatása 

- általános iskolai napközi otthonos foglalkozás, iskola otthonos oktatás 

- emelt óraszámú testnevelés oktatás 

- halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása, integrált és képesség-

kibontakoztató felkészítése - oktatása 

- iskolában szervezett intézményi étkeztetés 

- szakiskolai oktatás (9-10. osztály általánosan művelő képzés, 11-12 osztály szakképzés): 

- Bolti eladó: élelmiszer- és vegyi áru eladó képesítés (OKJ szám: 313410100103103) területén 

szakiskolai nevelés, oktatás. 

- pedagógus szakvizsga, továbbképzés 

- szakmai vizsga lebonyolítása 

- szakmai informatikai feladatok ellátása 

- intézményfenntartó társulás (Bőcs-Berzék) működtetése 5-8. évf. 

- szakiskolás bejáró tanulók ellátása 

- tanulók tankönyvellátása 

 

A szakiskolában 9-10. évfolyamon általános műveltséget megalapozó oktatás folyik, szakmai 

előkészítő ismeretek átadásával. 

 

A 9-10. évfolyamon tanuló befejezi az alapműveltségi vizsgára való felkészülést és előkészül a 

szakképzésbe való bekacsolódásra. 

 

A tankötelezettség megszűnése után a szakképzési évfolyamon az OKJ-ben és a megyei 

fejlesztési tervben meghatározottak szerinti szakmákban és képzési időben felkészíti szakmai 

vizsgára. 

 

- 562 913 iskolai intézményi étkeztetés, 

- 562 917 munkahelyi étkeztetés, 

- 841336 megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások 

- 852 011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam), 

iskolaotthonos oktatás 

- 852 012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(1-4. évfolyam) 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autisztikus, több 

fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével  és magatartászavarokkal küzd, 
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 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

- 852 021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam), 

- 852 022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam), 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autisztikus, több 

fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd, 

 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 

 

- 852 031 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban, 

- 852 032 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban, 

- 855 911 általános iskolai napközi otthoni nevelés, 

- 855 912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

- 855 914 általános iskolai tanulószobai nevelés 

- 855 915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

- 853 131 nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 

- 853 211 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

- 853 221 szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

- 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

- 931 204    Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 

- 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

- 562 100    Rendezvényi étkeztetés 

- 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 

10. Az általánostól eltérő program-sajátosságok megnevezése: 

- emelt óraszámú testnevelés oktatása 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítése – oktatása a „nevelési – oktatási intézmények működéséről” szóló 

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. §-ában meghatározottak alapján. 

 

10.1. Az intézménybe felvehető maximális gyermek – ill. tanulólétszám: 550 fő 

 

 általános iskola 440 fő 

 szakiskola  110 fő 

 

 A művészeti ágak tanulói létszámának megosztása (a maximális tanulólétszámon  

            belül): 

           zeneművészet  130 fő 

             tanszakok:  fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismeret, kamarazene 

 

                                       tantárgyak megnevezése:fuvola, furulya, klarinét, , trombita,   kürt,  

gitár,   zongora, hegedű, gordonka, szolfézs, 

zenetörténet  

táncművészet:             120 fő 

                                     tanszakok: 

                                        néptánc  50 fő 
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                                        társastánc  70 fő 

 

     Évfolyamonként – létszám függvényében - általános iskolában 2-3 csoport, szakiskolában  

    1 csoport indítható. 

 

11. Az intézmény működési területe: 

                                                              Bőcs és Berzék községek közigazgatási területe 

 

 

12. Az intézmény gazdálkodási besorolása:  Önálló jogi személy, önállóan működő  

költségvetési szerv.  

Pénzügyi gazdálkodási feladatait Bőcs Község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el 

mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. 

 

 

  13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

 

13.1. Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  

végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 

intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség megállapításának, 

fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a megbízás visszavonásának 

jogát Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Egyéb munkáltatói 

jogokat a polgármester gyakorolja saját hatáskörben. 

 

13.2.Jogkörébe tartozik az intézményben dolgozó pedagógusok és nem pedagógus 

közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör, melyet a zenepedagógusok tekintetében az 

igazgatóhelyettes, mint szakmai vezető egyetértésével gyakorol. 

13.3.Az intézmény három fő igazgatóhelyettessel és gyakorlati oktatásvezetővel működik. 

13.4.Az igazgatóhelyettesek magasabb vezetőnek minősülnek. 

Egyik igazgatóhelyettes feladata, az intézmény általános nevelési és didaktikai, 

valamint a művészeti nevelés oktatás vezetése, koordinálása. 

A másik igazgatóhelyettes feladata, az intézmény 7-8. évfolyam és szakiskolai nevelés 

oktatás vezetése. 

A harmadik igazgatóhelyettes feladata az 1-6. évfolyam oktatás, nevelés vezetése. 

A gyakorlati oktatásvezető feladata a szakképzésben a gyakorlati oktatással kapcsolatos 

teendők koordinálása. 

    13.5.Az intézmény képviseletére jogosult az intézményvezető, valamint az   intézményvezető   

által megbízott intézményi dolgozó. 

 

14. Intézmény képviseletére jogosult: 

 

Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott személy. 

 

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

 

16. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jog: 
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Az intézmény a Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által rendelkezésre bocsátott a 

Bőcs 167/2. hrsz-ú ( Bőcs, Munkácsy u. 7.sz.) iskolai célú felülépületes ingatlanban látja el 

feladatát. 

Az ingatlan mellett  a Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, különböző, a működési 

feltételeket biztosító eszközöket ( tárgyi eszközök, forgóeszközök) bocsátott az intézmény 

rendelkezésére. Azok bővítéséről, cseréjéről, pótlásáról, valamint felújításáról Bőcs Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik. 

A vagyon feletti rendelkezési jogot a hatályban lévő önkormányzati vagyonrendelet szabályozza. 

Záradék 

Az egységes szerkezetű új alapító okiratot Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. 

november 28-i ülésén a 230/2012.(XI.28.) számú határozattal fogadta el.  

 

 

 

 

4. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról  

(rendeletmódosítás) 

 

4./A  Pénzügyi Bizottság jelentése az I-III. negyedéves gazdálkodásról 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a tervezett feladatok 

pályázatok bevonásával megvalósulnak, további fejlesztéseket tervez az önkormányzat.  A jövőkép 

borúsnak látszik a költségvetés szempontjából. Nehéz gazdasági év előtt áll az önkormányzat.  

 

Bai Lászlóné PB elnök: 

- Bejelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az I-III. negyedéves beszámolót. 

- A beszámoló szeptember 30-ai állapotot rögzít. 

- A módosításokat, ezzel együtt az I-III. negyedéves jelentést javasolja elfogadni. 

- A teljesítés nem időarányos (60 %) 

- A PB megítélése szerint az önkormányzat jól gazdálkodott. 

 

Roppantóné Varga Margit vezető főtanácsos tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sörgyár 

50 millió Ft adóelőleg visszatérítését kérte az önkormányzattól, továbbá 34 millió Ft-tal 

csökkentette a bevallásban szereplő összeget. 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos szerint a közfoglalkoztatás az utolsó negyedévben magasabb 

létszámmal dolgozik, tájékoztatást ad a gyermekvédelmi támogatás kifizetésének és igénylésének 

rendjéről. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság jelentésének tudomásulvétele 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság jelentését tudomásul vette, 

miszerint a PB elfogadásra javasolja az I-III. negyedéves pénzügyi beszámolót. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

14/2012. (XI.28.) 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról” 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2012. évi költségvetésről alkotott 

2/2012.(III.07.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 

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         953.391 eFt 

b)   költségvetési kiadás  főösszegét                1.421.141  eFt 

c)   költségvetés hiányát                                                            467.750   eFt                                                          

           összegben állapítja meg. 

 

(2) A képviselőtestület a 467.750 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 11.820 eFt összegű 

céltartalékot állapít meg. 

           (2) A céltartalék összege e rendelet 7. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. 

 

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

(intézmények) létszámkeretét e rendelet 8. és 9. számú melléklete szerint határozza meg. 

 

7.§ A rendelet 10. 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 14. számú melléklete tartalmazza. 

 

9.§  A 16. 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 19. számú melléklet tartalmazza.  

 

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

kötelezettséget a 11. ,12 és 13.számú mellékletei mutatják 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. 

 

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. 
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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.§ 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.§  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.   

 

 

 

                     Nagy László                                                               Török Barnabás 

                     Polgármester                                                            Címzetes főjegyző   

 

 

5. napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi gazdasági koncepciójának megtárgyalása 

 

 

Nagy László polgármester: 

- Elsősorban az energiatakarékos fejlesztésekkel foglalkozik az önkormányzat, ezen 

belül a megújuló energia fontos terület. 
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- Tervezés alatt van az 50 KW-os biogáz telepítése, ennek kapcsán szakmai utat 

szervez Ausztriába a Bükk-Mak Kft. 

- Fontos, hogy az intézmények jó színvonalon működjenek, minimum a szinten 

tartásra kell törekedni, színvonal visszaesésről nem lehet szó. 

 

Bai Lászlóné képviselő: 

- El kell érni azt, hogy minden intézményvezető takarékosan gazdálkodjon, 

gondoskodó legyen (fűtés, villany, víz, takarítószerek, irodaszerek, stb.)  

- Alapjában véve az intézmények jól karbantartottak, beruházást, fejlesztést nem 

igényelnek. 

 

Kovács Katalin Bőcsi Idősek Otthona vezetője  bejelenti, hogy 2013. évi költségvetés csökken, 

de nem nagy mértékben. 

 

Szőnyi Tamás  ref. esperes arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lelkész-gondoki csendes 

nap lesz, ahol is a 2013. évi költségvetésről lesz szó. Megítélése szerint az intézmény 

fenntartásához elegendő pénzeszköz áll rendelkezésre 2013-ban. 

 

Török Barnabás c. főjegyző javasolja a koncepció elfogadását azzal kiegészítve, hogy a kötelező 

feladatokat az önkormányzat jó színvonalon látja el 2013-ban. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi gazdasági koncepciója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2013. 

évi gazdasági koncepcióját az alábbiak szerint: 

- A hatályos jogszabályok szerinti kötelező feladat jó színvonalon történő ellátása 

- A saját bevételek szükség szerinti növelése 

- A nem kötelező feladatok lakosság érdekében történő fejlesztése, ellátása 

- Az intézmények szinten tartása, működtetése 

- A lehetőségekhez képest minél több pályázat benyújtása, pályázati pénzeszközök 

felhasználása 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

6. napirendi pont: Faluház-Könyvtár jogállásának felülvizsgálata  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Faluház-könyvtár 

intézmény működtetése nem kötelező feladat, ezért annak az elmúlt évekhez hasonló működtetésére 

nem lesz lehetőség. A jelenlegi gazdasági információk mindezt alátámasztják. A képviselő-

testületnek döntenie kell arról, hogy 2013. január 1-től önálló intézményként működteti-e tovább a 

Faluházat. Bejelenti, hogy a BAZ. Megyei Kormányhivatal a jelenlegi megbízott vezetővel 

kapcsolatos  172/2012.(XI.25.) határozat visszavonását kezdeményezte. Javasolja, hogy ha nem 

önálló intézményként működik tovább a Faluház, akkor közművelődési referens igazgassa az 

intézmény feladatait. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Faluház-Könyvtár jogállásának felülvizsgálata 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Faluház-Könyvtár intézmény 

jogállását és úgy döntött, hogy: 

- 2012. december 31-ig önálló intézményként működik a feltételek változtatása nélkül, 

2013. január 1-től megszünteti a Faluház  önálló intézménykénti működtetését. 

- A Faluház működtetéséhez 2013. január 1-től 1 fő közművelődési referenst biztosít. 

- A fentiekkel egyidejűleg a BAZ. Megyei Kormányhivatal felhívására a képviselő-

testület visszavonja 172/2012.(IX.25.) határozatát. 

Felhatalmazza a polgármestert a Faluház, mint önálló intézmény megszüntetésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére, megállapodások, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Macskás József  IKSZT előadó 

 

 

7. napirendi pont: Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata:  

- iparűzési adó mértékének meghatározása 

- építményadó mértékének meghatározása 

- telekadó mértékének meghatározása 

- önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása 

- nem lakás céljára szolgáló helyiségek  

      bérleti díjáról állásfoglalás kialakítás 

 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy népszerűtlen döntések 

előtt áll az önkormányzat, ugyanis az állami támogatások mértéke a kivetés mértékétől függ 2013. 

január 1-től. Mindezek mellett ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a csökkent helyi bevételekből 

további elvonásokat eszközöl a Magyar Állam.  

A fentiek mellett a képviselő-testületnek dönteni kell az iparűzési adó, az építményadó, a telekadó 

emeléséről. Javasolja továbbá az építmény és telekadóról szóló rendelet illetékességi területének 

bővítését, a külterületre vonatkozóan. 

 

A képviselő-testület 6 igen  szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Képviselő-testületének 

15/2012.(XI.28.) K.T. rendelete  

a helyi iparűzési adóról szóló 20/2009.(XII.15.)  

rendeletének módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 

évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

 

(1) A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
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„Állandó jelleggel végzett iparűzési adó esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.” 

 

2 § 

 

E rendelet a kihirdetést követően 2013. január 1-től lép hatályba. 

 

A képviselő-testület 5 igen  és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Képviselő-testületének 

16/2012.(XI.28.) K.T. rendelete  

az építmény- és telekadóról adóról szóló 6/2006.(IV.21.)  

rendeletének módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 

évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében,  6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

1. § 

 

(1) A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Adóköteles Bőcs Község Önkormányzata illetékességi területén levő nem lakás céljára szolgáló 

épület, épületrész, építmény, valamint az önkormányzat illetékességi területén levő  telek.” 

 

2. § 

 

(1) A. R. 6.§ a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az adó mértéke az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete után 

négyzetméterenként 1100 Ft / év.” 

„Az adó mértéke a telek négyzetméterben számított területe után négyzetméterenként 200 Ft /év.” 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetést követően 2013. január 1-től lép hatályba.  

 

 

Nagy László polgármester: 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Ifjúság u. 9. szám alatti .önkormányzati lakások 

felújításra szorulnak különös tekintettel a nyílászárókra, de indokolt a szigetelése  is. Megítélése 

szerint legalább 7 cm-es nikecel szükséges ahhoz, hogy hatékony legyen. A kivitelezés költsége kb. 

3-4 millió Ft. A kivitelezést azonnal meg kell kezdeni, mert 2013-tól szigorodnak az építésügyi 

szabályok. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs, Ifjúság u. 9. szám alatti önkormányzati lakások karbantartása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Bőcs, Ifjúság 

u. 9. szám alatti négylakásos házat leszigeteli és a nyílászáró szerkezeteket kicseréli. Az e célra 

fordítható összeg 4 millió Ft. A kivitelezést a Bő-Víz Kft. végzi. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződések, 

megállapodások aláírására. 
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Felelős: polgármester 

   Bő-Víz Kft.  

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a lakások bérleti díja nem 

fedezi az ingatlan karbantartását, felújítását, ezért indokolt annak felülvizsgálata. Az előbb hozott 

határozatra hivatkozva javasolja a bérleti díjak módosítását. 

 

Dendel Barnabás képviselő javasolja, hogy a Hivatal készítsen kimutatást a bérleti díj 

tartozásokról. (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról) 

 

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati lakások valamint a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2012. december 1-től az alábbiak szerint  állapítja meg: 

 

- Bőcs, Hősök  u. 6. alatti lakás bérleti díja     9800 Ft /hó, 

- Bőcs, Ifjúság u. 6. alatti lakás bérleti díja:   17800 Ft /hó, 

- Bőcs, Ifjúság u. 6. alatti lakás bérleti díja  17800 Ft /hó, 

- Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti lakás bérleti díja  14600 Ft/hó, 

 -    Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti lakás bérleti díja  14600 Ft/hó, 

-    Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti lakás bérleti díja  14600 Ft/hó, 

-    Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti lakás bérleti díja  14600 Ft/hó, 

                  -    Bőcs, Móricz u.21.alatti lakás bérleti díja  11500 Ft/hó, 

 

Garázsok: 

 

- Bőcs, Ifjúság u. 6. alatti garázs bérleti díja      2000 Ft/hó 

- Bőcs, Ifjúság u. 6. alatti garázs bérleti díja      2000 Ft/hó 

- Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti garázs bérleti díja      2000 Ft/hó 

- Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti garázs bérleti díja      2000 Ft/hó 

- Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti garázs bérleti díja      2000 Ft/hó 

- Bőcs, Ifjúság u. 9. alatti garázs bérleti díja      2000 Ft/hó 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 

megtételére, szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Kissné Kertész Mária főelőadó, mint eljáró ügyintéző 
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8. napirendi pont: Közkutak működtetése, szükség szerinti megszüntetése 

 

Nagy László polgármester az egyre nehezebb gazdasági és pénzügyi helyzetre hivatkozva 

javasolja a köztéren levő kutak működtetésének felülvizsgálatát. Azokon a területeken, ahol az 

ingatlanok a vezetékes ivóvízre rá vannak kötve, ott a közkutak lekötését javasolja. 

 

Bai Lászlóné képviselő  a rendelkezésére álló kimutatás alapján felsorolja, hogy kutakat kell 

lezárni. Javasolja, hogy legalább 15 db kút kikötése indokoltnak látszik. 

 

Dendel Barnabás képviselő javasolja, hogy a műszakiak mérjék fel azokat a kutakat, amelyeket ki 

lehet kötni a rendszerről. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közkutak működtetése, szükség szerinti megszüntetése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 15 db közkút kikötését kezdeményezi a nehezebb 

gazdasági és pénzügyi helyzetre hivatkozva. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül:  Nagy László polgármester 

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

     Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző a Bő-Víz Kft. kimutatása  

     alapján 

 

 

9. napirendi pont: Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester: 

- Bejelenti, hogy az önkormányzat falugyűlés tart 2012. december 10-én (hétfőn) 17 órakor. Helye: 

Faluház. Tárgya: •  2012. évi feladatokról tájékoztató 

                                       • 2013. évi tervekről tájékoztató 

- Bejelenti, hogy a képviselő-testület az önkormányzati dolgozóknak az ünnepek előtt utalványt ad 

át a bérmegtakarítás terhére. 

- Dicséretben részesíti az óvoda 40 éves évfordulójára megrendezett ünnepség szervezőit, különös 

tekintettel emelte ki Csucsiné Török Dóra vezető óvónő munkáját. 

 

Nánási Erzsébet Rózsafa Egyesület vezetője érdeklődik, hogy mi történik azokkal a 

kutyatulajdonosokkal, akik nem oltatják a kutyát, de „csippet” sem fogja beültetni a kutya nyakába? 

 

Török Barnabás c. főjegyző szerint bírságot fognak kapni. 2013. január 1-től a meg nem jelölt 

kutyát befogás esetén el lehet altatni és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni. A 

hatósági állatorvos feladata és hatásköre mindezek ellenőrzése és felügyelete. 
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Török Barnabás c. főjegyző arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Köröm 375. hrsz-ú 

ingatlant is érinti a pályázatokkal kapcsolatos beruházás. A képviselő-testületnek tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozatot szükséges adni, ezt határozatba foglalni. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező Köröm 375. hrsz. alatti ingatlanra hozzájáruló 

nyilatkozat 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Hozzájárulását adja a tulajdonát képező Köröm 375. hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanon megvalósítandó fejlesztéshez, beruházáshoz. 

- A projektet Köröm Község Önkormányzata valósítja meg pályázat bevonásával. 

- Pályázat megnevezése: „Ökoturisztikai és kulturális lápi tanösvény kialakítása az 

ónodi országgyűlés örökén” 

- Pályázat nyilvántartási száma: ÉMOP-2.1.1/B-12 

- Hozzájárul Köröm Község Önkormányzata általi aktiváláshoz, ill. azok 

megvalósítását követő 3 éves fenntartáshoz. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Therme Kft. Budapest 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti az Általános Iskola infrastrukturális felújításának és a 

műfüves pálya engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére beadott árajánlatokat. 3 árajánlat 

érkezett be: Mérnök Unió Kft. Edelény, Viszoki és Társa Kft. Miskolc, Triborg Trade Kft. Edelény. 

A legkedvezőbb árajánlatot a Mérnök Unió Kft. adta. Amennyiben a pályázatot az önkormányzat 

elnyeri, abban az esetben a tervezési költséget az elnyert pénzeszközből finanszírozza az 

önkormányzat. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: ÉMOP-4.3.1./A-12. számú projekthez kapcsolódó tervek elkészítésére beadott 

árajánlatok elbírálása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP-4.3.1./A-12. számú, „Oktatási 

intézmények fejlesztése” megnevezésű pályázathoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 

elkészítésére benyújtott árajánlatok közül a Mérnök Unió Kft. (Edelény, Antal Gy. u. 16-18./8.) 

árajánlatát fogadta el.  

Az engedélyezési terv költsége br. 3.810.000,- Ft 

A kiviteli terv költsége               br.5.334.000,- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

 

  

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a Baptista Egyház kérelmét, miszerint 300.000,- Ft 

támogatást kér vezetékes ivóvíz rákötésre és a gázbekötésre. E fejlesztés a gyülekezeti házban 

szükséges. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

239 /2012.(XI.28.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Baptista Egyház támogatási kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 

a Baptista Egyház részére a vezetékes ivóvíz bekötésére, az ÉRV Zrt. által kiadandó számlák 

alapján. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Simon Attila Bőcs, Posta u. 6. 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy számítani kell a jövőben a 

saját bevételek csökkenésére, ezért érdemes felülvizsgálni az adósságkezelési szolgáltatás 

működtetéséről szóló rendeletet. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a közismert információk alapján az önkormányzat 

költségvetése nagyon visszafogott gazdálkodásra kényszeríti a képviselő-testületet, ezért szigorú 

intézkedéseket kell bevezetni. A takarékos gazdálkodás kötelezettség lesz a jövőben. Javasolja 

hatályon kívül helyezni az adósságkezelésről szóló helyi jogszabályt. 

 

Bőcs Község képviselő-testületének 17/2012.(XI.28.) K.T. rendelete 

Az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 23/2007.(XI.28.) rendelettel módosított 

2/2004.(II.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

Az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 23/2007.(XI.28.) rendelettel módosított 

2/2004.(II.16.) rendeletet hatályon kívül helyezi.  

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetést követően 2013. január 1-től lép hatályba. 



 26 

 

 

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

munkáját. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 


