
 1 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2012. 10. 26-án. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

 

Távol maradását bejelentette: Tóth László képviselő 

     Csicsek Zoltán alpolgármester  

  

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

         

Meghívottak: Gyüker Tünde építésügyi előadó 

  Bedő Zsuzsa építésügyi előadó 

  Zsámba Lajosné pénzügyi vezető 

 

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 5 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok:   
 

1. LEADER konzorcium szerződés módosítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. „Injekciós tűgyár” ingatlan becslése. Szakértőt közjegyzői kijelöléssel kéri az 

Önkormányzat  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Futballpálya és az egyéb terület belterületbe vonása 

Előadó: Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

  Gyüker Tünde tanácsos 

 

4. Polgármesteri Hivatal SZMSZ aktualizálása 

Előadó: Török Barna czt. főjegyző 

 

5. Önkormányzat SZMSZ mellékleteinek módosítása 

Előadó: Török Barna czt. főjegyző 

 

6. Vagyonkezelésbe adási szerződések megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

7. Alapító okiratok módosítása: 

- Általános Iskola (névváltozás miatt) 

- Polgármesteri Hivatal (szakfeladat változás miatt) 

Előadó: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

8. Bejelentések, indítványok, javaslatok 
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2. napirendi pont: „Injekciós tűgyár” ingatlan becslése. Szakértőt közjegyzői kijelöléssel 

kéri az Önkormányzat  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a  TISZACASH szeretné 

megvásárolni „Injekciós Tűgyárat” további 30-40 hektáros területtel. A TISZACASH  vezetői 

értékbecslést kérnek a területre, melyhez 300.000,- Ft támogatást adnak. 

Az értékbecsléshez szakértőt – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – közjegyző válassza ki. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: „Injekciós Tűgyár” értékbecslése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy közjegyző tegyen javaslatot az 

értékbecslő személyére. 

A TISZACASH 300.000,- Ft-tal támogatja az értékbecslést. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben egyeztessen a közjegyzővel, az ezzel kapcsolatos  

intézkedéseket tegye meg, szerződéseket, megállapodásokat írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

3. napirendi pont: Futballpálya és az egyéb terület belterületbe vonása 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a pályázatot megnyerte az önkormányzat, ami szerint 

felújításra került a belső-bőcsi óvoda és ezzel együtt kialakításra kerül a csapadékvíz-elvezetés úgy, 

hogy a labdarúgó pálya melletti övárok fogja összegyűjteni a belvizet. Ehhez azonban szükséges a 

labdarúgó pálya és a körülötte lévő területek belterületbe csatolása. Egyébként is szükséges e 

területek rendezése. Megnehezíti a belterületbe vonást a Natura 2000, mert támogató nyilatkozata 

nélkül a belterületbe vonás nem lehetséges. 

 

Gyüker Tünde tanácsos felsorolja, hogy mely területek kerülnek belterületbe. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Labdarúgópálya és környezetének belterületbe vonása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi területeket belterületbe vonja: 

- sporttelep megnevezésű 1 ha 4536 m2 térmértékű 045/1. hrsz. alatti területet 

- legelő megnevezésű 8 ha 3825 m2 térmértékű 045/3. hrsz alatti területet 

- töltés megnevezésű 8 ha 2751 m2 térmértékű 045/4. hrsz. alatti területet. 

A belterületbe vonást követően szükséges a rendezési terv módosítása, aktualizálása. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Gyüker Tünde tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Vass László tanácsos 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

4. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása, aktualizálása 

            Bőcs Önkormányzat SZMSZ módosítása, aktualizálása 

 

Török Barnabás c. főjegyző  bejelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét módosítani 

szükséges több ponton a számlaszám módosítása miatt, az alaptevékenység változása miatt 

valamint a szervezeti felépítés miatt. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal módosított Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megismerte és jóváhagyta az alábbiak szerint: 

1. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának kelte: 2011. szeptember 13. 

2. A PH költségvetésének számlaszáma: 11734004-15725936-00000000 

3. A PH alaptevékenységei: 

- szakágazati besorolás 841105 

- megnevezése: Helyi önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 841126 

- rendszeres szociális segély 882111 

- lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882113 

- ápolási díj alanyi jogon 882115 

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118 

- óvodáztatási támogatás 882119 

- temetési segély 882123 

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882125 

- közgyógyellátás 882202 

 

4. PH szervezeti felépítése: 

         -  Polgármester    1 fő 

         - Jegyző     1 fő 

         - Igazgatási ügyintéző   5 fő 

    - Gazdálkodási ügyintéző   5 fő 

         - Adóigazgatási ügyintéző   1 fő 

         - Szociális igazgatási ügyintéző  1 fő 

         - Általános igazgatási ügyintéző  1 fő 

         - Népesség-nyilvántartási ügyintéző          1 fő 

         - Hivatalsegéd    2 fő 

 

 



 4 

 

5.    Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek (1. számú függelék): 

        - Török Barnabás c. főjegyző 

        - Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

        - Bedő Zsuzsa vezető főtanácsos 

 

Felelős: polgármester, 

   c. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, 

    Soós  Tamásné főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztatást ad az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról, ugyanis változott az alaptevékenység szakfeladata. A módosítás 

szerint  a mellékletek száma 3-ra bővül.  

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 11/2012.(X.26.) rendelete az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2010.(XII.13.) 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 3. számú melléklete tartalmazza az alaptevékenység 

szakfeladatait: 

 

010000   Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás 

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. 

841163   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 
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882123   Temetési segély 

882124   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129   Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882201   Adósságkezelési szolgáltatás 

882203   Köztemetés 

889942   Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

889943   Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 

890301   Civil szervezetek működési támogatása 

890441   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442   FHT-ra jogosultak 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 

 

2. §  

E rendelet a kihirdetését  követően 2012. október 30-án lép hatályba 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a vagyonkezelési szerződéseket, amelyek az önkormányzat 

és az intézményei között jöttek létre. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Vagyonkezelési szerződések jóváhagyása és elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta és elfogadta az alábbi vagyonkezelési 

szerződéseket: 

- Bőcs Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal közötti vagyonkezelési szerződést 

- Bőcs Önkormányzat  - Bőcsi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

vagyonkezelési szerződést 

- Bőcs Önkormányzat – Hernád Óvoda vagyonkezelési szerződést 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések és megállapodások aláírására, záradékolására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 
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Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatást ad az alapító okiratok módosításáról az alábbiak 

szerint. 

Általános Iskola alapító okiratát módosítani kell az intézmény megnevezése miatt, alaptevékenység 

változás miatt, az intézményvezető megbízási rendje megváltoztatása miatt, igazgató-helyettesek 

hatáskörének módosítása miatt. 

A Polgármesteri Hivatal esetében módosul az alaptevékenység, a szakágazati besorolás, a 

foglalkoztatási jogviszony megjelölése. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megtárgyalása, elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 

egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATÁT  megtárgyalta és jóváhagyta. Egyidejűleg a 

352/2011.(IX.13.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról és az ellenjegyzett alapító okiratról értesül: Nagy László polgármester 

                   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                  Soós Tamásné főelőadó, mint eljáró  

                  ügyintéző 

 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Általános Iskola alapító okiratának megtárgyalása, elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Általános és Szakiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATÁT  megtárgyalta és 

jóváhagyta. Egyidejűleg a 355/2011.(IX.13.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon 

kívül helyezi. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról és az ellenjegyzett alapító okiratról értesül: Nagy László polgármester 

                   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                  Soós Tamásné főelőadó, mint eljáró  

                  ügyintéző 

 

 

1. napirendi pont: LEADER konzorcium szerződés módosítása 

 

Nagy László polgármester emlékezteti a képviselő-testületet arra, hogy évekkel ezelőtt 22 taggal 

(önkormányzatok, társadalmi és civil szervezetek, stb.) megalakult az a konzorcium, amely azt 

helyezte kilátásba, hogy egy 50 KW-os biogáz erőművet épít fel Bőcsön. A kivitelezésre a Bőcsi 

szennyvíztelep területén kerül sor. Most az a feladat, hogy a konzorciumi tagok vegyenek részt a 2 
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fordulós pályázatban, egyidejűleg bízzák meg a konzorcium vezető Bükk-Mak LEADER Nonprofit 

Kft-tét, hogy készítse el az első fordulós pályázatot a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 

Központ Nonprofit Kft. határozata alapján. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: 50 KW-os biogáz erőmű pályázata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte az előterjesztést és a tulajdonában álló 

Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft, mint  konzorciumi tag támogatja azt, hogy a Bükk-Mak LEADER 

Nonprofit Kft. valósítsa meg az első fordulós pályázatot. A pályázat száma: KEOP 7.4.3.0/09-2010. 

A pályázat megnevezése: „EGY FALU – EGY MEGAVATT” 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására, ellenjegyzésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Stefánné Nagy Magdolna Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. ügyvezetője 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Vass László tanácsos, mint eljáró  ügyintéző 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző beidézi az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. 

évi XLVI. tv. módosításáról szóló 2011. évi XVIII. Tv. 5. § rendelkezését valamint az Eltv. 6. §-át, 

miszerint „mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható”. 

Eszerint 2012. október 1-től állattartást tiltó illetőleg korlátozó előírásokat hatályon kívül kell 

helyezni.  

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(X.26.) K.T. rendelete az 

állattartás szabályairól szóló 15/2009.(X.29.) rendelet módosításáról 

 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik. 

 

1. § 

 

A R. 9. §-át hatályon kívül helyezi. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követően 2012. október 29-én lép hatályba. 

 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző bejelenti, hogy halnevelde telep és halfeldolgozó kisüzem élül 

pályázat bevonásával az önkormányzat tulajdonát képező Köröm 037/5. hrsz. alatti területen. Ehhez 

a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 
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Dendel Barnabás képviselő: 

- kevés az információ, ezért nem tudja támogatni 

- a telepet bérleti szerződés alapján a Therme Kft. hasznosítja, tehát fizesse az ezzel 

kapcsolatos kiadásokat 

 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs Községi Önkormányzat és a Therme Kft. közötti opciós bérleti szerződés 

kiegészítése, módosítása. Ingatlan adatai: Köröm 037/5 hrsz. térmértéke: 2 ha 259 m2 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete:  

- Az előterjesztést tudomásul vette és elfogadta, miszerint az Önkormányzat tulajdonát   

képező Köröm 037/5 hrsz.-ú  ingatlanára megkötött opciós szerződést hatályban tartja az 

abban foglalt feltételeket nem változtatja meg.  

- Tudomásul vette és hozzájárul, hogy a Therme Kft. a tárgyban megjelölt területen 

pályázat bevonásával fejlesztést, beruházást hajtson végre. 

- Elfogadta, hogy a Therme Kft.  a VM 50/2011.(VI.06.) rendelet valamint az MVH 

152/2012.(IX.21.) rendelet közleménye alapján pályázatot nyújt be. A pályázat 

megnevezése „AZ EURÓPAI UNIÓ HALÁSZATI ALAPBÓL A 2. SZÁMÚ 

TÁMOGATÁSI TENGELY SZERINT NYÚJTANDÓ  TÁMOGATÁS 

IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI”. 

       • Halnevelde technológia fejlesztése 

       • Halfeldolgozó kisüzem technológia fejlesztése,- a meglévő felépítmények és a  

          meglévő infrastruktúra  felhasználásával. 

-    Az opciós szerződés 6. pontjában rögzített kitételeket fogadja el, azt nem módosítja . 

- Tudomásul vette, hogy a Therme Kft. személyi összetétele változott az alábbiak szerint: 

Ügyvezetője Nagy Irén, tagok: Dr. Sepa György és Kvák Emil.  

- Felhatalmazza a polgármestert a 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: 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2012. I. félévi 

tevékenységéről. 

- A társulás 2012. évre 6 rendes ülés megtartását tervezte, ebből 3 rendes és 2 rendkívüli ülést 

tartott. 

- Megtárgyalták a TIOP 3.4.2-11/1. pályázatot, aminek alapján az Idősek Háza, Ezüsthíd 

Otthon, Férfiak Mentálhigiénés Otthona fejlesztésére irányul. 

- Megtárgyalták a 2011. évi költségvetésről szóló határozat módosítását, elfogadták a 2012. 

évi költségvetést. 

- Tudomásul vették a település- és területfejlesztési feladatellátásról szóló beszámolót 
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- Megtárgyalták a 2011. évi közművelődési és mozgókönyvtári feladatellátást, felülvizsgálták 

a közbeszerzési szabályzatot. 

- Elfogadták a 2011. évi lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 

- Elfogadták a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, egyidejűleg a szabad 

pénzmaradvány felhasználásáról szóló  jelentésről döntöttek. 

- Elfogadták az Őszi Napsugár Otthon, a Bőcsi Idősek Otthona 2011. évi működéséről szóló 

beszámolót. 

- Elfogadták az szociális alapszolgáltatási feladatok 2011. évi ellátásáról szóló jelentést, 

egyidejűleg a gyermekjóléti, a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatásokról szóló 

beszámolót. 

- Megtárgyalták a belső ellenőrzésről szóló jelentést. 

- Módosították a szakfeladat rendjét. 

- Módosították a 2012. évi költségvetésről szóló határozatot. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Társulási Tanács 2012. I. féléves tevékenysége 

jogszabályszerű és teljes körű volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2012. I. félévi tevékenysége 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, egyidejűleg 

elfogadta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. évi I. félévi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a Társulási Tanács I. féléves tevékenysége jogszerű és teljes 

körű volt. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    dr. Tanner Éva MKTT jogi referens és szociális ügyintéző 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a Bőcsi Polgárőr Egyesület köszönő levelét, mert a 

közelmúltban az önkormányzat képviselő-testületet 600.000,- Ft-ot biztosított gépkocsivásárlásra. 

Ígéretet tesz a Polgárőr Egyesület  arra, hogy az „új” gépkocsival több szolgálatot fognak ellátni a 

település érdekében. 

 

 

Nagy László polgármester  időszerűnek tartja azt, hogy Bőcsön a temetőben legyen urnatároló 

kazetta. Javasolja, hogy a kivitelezést a beszerzett információk alapján a Bő-Víz Kft. végezze el. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2012.(X.26.) K.T. határozat 

  

Tárgy: Bőcsi temetőben urnatároló elhelyezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy esztétikus urnatároló helyeket 

alakít ki a külső-bőcsi és a belső-bőcsi temetőkertben.  

A kivitelezést a Bő-Víz Kft. végezze el úgy, hogy a terveket egyezteti Bőcs polgármesterével. 
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Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, megállapodások 

aláírására, ellenjegyzésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a 2012/2013. tanérve szóló „ Egyeztetett Egészségnevelési 

Munkatervet”. A munkatervet szignálta Lipták Zsolt iskolaigazgató, dr. Oláh Ibolya iskolaorvos, 

Lipusz Ilona iskola védőnő, Csucsiné Török Dóra óvodavezető. Témája a védőnői ellátás a nevelési 

oktatási intézményekben, a védőnő feladatai az iskolában és az óvodában. 

 

 A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: 2012/2013. Egyeztetett Egészségnevelési Munkaterv jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 2012/2013. tanévre 

vonatkozó Egyeztetett Egészségnevelési Munkatervet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot és az aláírt és záradékolt munkatervet kapja:  

Nagy László polgármester 

Hegedűs Erika tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

Lipták Zsolt iskolaigazgató 

Dr. Oláh Ibolya iskolaorvos 

Lipusz Ilona védőnő 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

 

Bai Lászlóné képviselő a PB-vel egyeztetve javasolja, hogy az iparűzési adót az önkormányzat 

vizsgáltassa felül, ellenőriztesse le. Ez az adónem önbevallás alapján történik, továbbá 6-8 éve nem 

volt ellenőrizve. 

 

Nagy László polgármester szerint az 5 legnagyobb befizetőt kell leellenőrizni, különösen azokat, 

akik megosztják az iparűzési adót. 

 

Dendel Barnabás képviselő,  kérdezi hogy mennyibe kerül az iparűzési adó felülvizsgálata, 

ellenőrzése. 

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztató adatot mond, eszerint kb. br. 300.000,- Ft a könyvvizsgáló 

díja. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Iparűzési adó felülvizsgálata, ellenőrzése 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elrendeli az iparűzési adó felülvizsgálatát és 

ellenőrzését különös tekintettel a 5 legnagyobb befizetőre. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Roppantóné Varga Margit vezető-főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos 

     

 

 

 

Bai Lászlóné képviselő  kezdeményezi, hogy a Bő-Víz Kft. udvarára az önkormányzat építsen ki 

további 2 db kültéri kamerát. Az udvaron nagy értékű gépkocsik és gépek parkolnak, ezért feltétlen 

indokolt a 2 db kamera kiépítése. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Köztéri kamera felszerelése a Bő-Víz Kft. udvarában 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bő-Víz Kft. udvarában 2 db köztéri kamera 

felszerelését biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a leselejtezett ügyiratok az irattár előterében vannak 

bezsákolva. Ez a papírtömeg az általános iskolai kazánba kerül elégetésre. Javasolja, hogy Dendel 

Barnabás képviselő felügyelje a lebonyolítást. 

 

Török Barnabás c. főjegyző felhívja a figyelmét a képviselő úrnak, hogy az elégetésnél tilos a 

zsákokat kibontani, a leselejtezett ügyiratokba betekinteni, mert személyi jogokat sérthet vele az 

önkormányzat. 

 

A képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Leselejtezett ügyiratok megsemmisítése, elégetése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál 2011-ben a Levéltár 

által leselejtezett ügyiratokat bezsákolt állapotban megsemmisíti, elégeti a Bőcsi Általános Iskolai 

kazánban. A megsemmisítést felügyeli és lebonyolítja Dendel Barnabás önkormányzati képviselő. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal ill. 2012. december 31. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Dendel Barnabás önkormányzati képviselő 

   Bulyáki Magdolna tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Dendel Barnabás képviselő távozik a teremből. 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Bőcs, Ifjúság u. 9. 

szám alatti szolgálati lakás bérlője kiköltözött. Javasolja,  hogy az önkormányzat a lehetőségeket 

figyelembe véve újítsa fel az elhanyagolt lakást. 

 

Bai Lászlóné képviselő információja szerint a volt bérlő Ráckevére költözött. 

 

A képviselő-testület 4 igen  szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2012.(X.26.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs, Ifjúság u. 9. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján elrendeli a Bőcs, Ifjúság u. 

9. I. em. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás felújítását. A kivitelező a Bő-Víz Kft. A terveket és 

a pénzügyi lehetőségeket egyezteti kell az önkormányzat polgármesterével. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 

    Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos 

 

 

  

 

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

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 

 

 


