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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2012. 10. 9-én. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester   

  Bálint László alpolgármester 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K.Nagy László képviselő 

  Bai Lászlóné képviselő 

 

Távol maradását bejelentette: Tóth László képviselő  

  

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi 

tag közül 6 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Járási hivatalok kialakítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Török Barnabás c. főjegyző 

 

2. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

 

Nagy László polgármester  bejelenti, hogy a Kormányhivatal azonnali intézkedést vár a járások 

kialakításával kapcsolatban, tehát sürgősséggel kell tárgyalni  a napirendi pontot. 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a járási hivatalok kialakításáról szóló előterjesztést. Kiemeli 

az előterjesztés két fontos pontját. Egyik az a megállapodás, amelyet a képviselő-testületnek kell 

jóváhagyni. A megállapodás tartalmazza a Polgármesteri Hivatalból átvett létszámot, eszközöket. A 

másik fontos témája az előterjesztésnek az ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos. Eszerint az 

önkormányzat ingyenesen biztosítja a településre kirendelt ügysegéd részére az irodát teljes 

infrastruktúrával.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben ismertetett jogszabályok végrehajtását 

döntésével segítse elő. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy ha a képviselő-testület nem ért egyet az 

intézkedéssel, akkor mi történik. Ugyanis nem biztos, hogy azokat a személyeket adná át a Járási 

Hivatalnak, akikről szó van.  

 

Dendel Barnabás képviselő a kormányablakkal kapcsolatban szeretne többet tudni. Úgy ítéli meg,  

hogy kész tények elé vannak állítva. Megítélése szerint az eljáró ügyintézők döntsenek akkor, hogy 

akar-e máshol dolgozni vagy nem. 
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K. Nagy László képviselő szerint az intézkedés elhamarkodottnak tűnik, tény, hogy így lesz 

munkahelyük az előadóknak. 

 

Bai Lászlóné képviselő szerint a jogszabályt végre kell hajtani, az önkormányzatnak pedig 

vigyázni kell a munkahelyekre. 

 

Nagy László polgármester javaslata az, hogy a személyek esetleges cseréjéről tárgyalni kellene a 

Kormányhivatal főigazgatójával. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2012.(X.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Önkormányzat határozata a járási hivatalok kialakításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a járási hivatal kialakításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a járási hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet alapján elkészített, - 

az előterjesztés mellékletét képező -  „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

kialakításához” megnevezésű megállapodást jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás határidőben történő aláírására. 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete ingyenesen biztosítja a településre kirendelt 

települési ügysegéd Bőcs település lakossága számára nyújtandó ügyintézése céljára az 

önkormányzat tulajdonát képező Bőcs, Hősök tere 2. szám alatti, az önkormányzat hivatalos 

helyiségében található 12 m2 nagyságú irodát ügyintézésre alkalmas szokásos berendezési és 

felszerelési tárgyakkal. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. október 31. 

 

A határozatról értesül: B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolc 

    Nagy László polgármester 

    Török Barnabás c. főjegyző 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

 

2. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Bőcsi Polgárőr 

Egyesület Niva típusú személyautója  műszakilag teljesen használhatatlanná vált. Javítási költsége 

meghaladja a 300.000,- Ft-ot. Javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon egy db  használt 

személygépkocsit. A gépkocsit az önkormányzat nevére kell megvásárolni, majd utána át kell adni 

szolgálati használatra a polgárőrségnek.  

 

Dendel Barnabás képviselő támogatja a vásárlást, hiszen mindenki által ismert, hogy a Niva 

terepjáró üzemeltetése költséges, a fogyasztása normál esetben is meghaladja a 10-12 litert. 
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A képviselő-testület 6 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2012.(X.09.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Használt személygépkocsi vásárlása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Használt személygépkocsi vásárlásra 600.000,- Ft-ot biztosít. 

- A gépkocsi vásárláshoz felkéri Dendel Barnabás képviselő segítségét és közreműködését. 

- A megvásárolt személygépkocsit az önkormányzat részére kell megvásárolni, de azt át kell 

adni szolgálati használatra a Bőcsi Polgárőr Egyesületnek. 

- Felhatalmazza a polgármestert az intézkedések megtételére, szerződések, megállapodások 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. 2012. november 15. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Ujlaki István Bőcsi Polgárőrség titkára 

 

 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 

 

 


