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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat  rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2012. 09. 25-én. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester   

  Bálint László alpolgármester 

  K.Nagy László képviselő 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás 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. Az Önkormányzat tulajdonát képező Köröm illetékességi területén levő 037/4. hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan átadása 10 évre Köröm Önkormányzatának (pályázat megnevezése: 

„EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE A 

KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN” száma: ÉMOP-2.1.1/E-12 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Biogáz erőmű létesítésről tájékoztató 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok  

        

- iskolás gyerekek jutalom lovagoltatása (fedezet megállapítása) 

- Aradi vértanúkra emlékezés okt. 6-án (műsorral készül a Drámakör) 

- Szüreti felvonulás okt. 7-én (vasárnap) (előkészíti a Faluház) 

- 1956-os forradalomra és szabadságharcra megemlékezés okt. 19-én (péntek) 

- Általános iskolai pályázatról tájékoztató.  Megnevezése: „Innovatív iskolák fejlesztése” 

száma: TÁMOP-3.1.4-12 összeg: 221.356.700, Ft, önrész: 0 

- Gyalogos zarándoklat,- köszönőlevél ismertetése 

- Magyar Közút Zrt. tájékoztató levelének ismertetése (KRESZ tükör kihelyezés) 

- Óvoda eszközigénye (ügyirat alapján) 

 

     4. Zárt ülés 

 

 

 

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat tulajdonát képező Köröm illetékességi területén levő 

037/4. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan átadása 10 évre Köröm Önkormányzatának 

(pályázat megnevezése: „EGÉSZSÉGTURIZMUS SZOLGÁLTATÁSAINAK 

FEJLESZTÉSE A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN” száma: ÉMOP-2.1.1/E-12 
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Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 037/4. hrsz. alatti 

ingatlan területre egy egészségügyi központtal kapcsolatos pályázatot nyújt be Köröm 

önkormányzata. Az eljárás hasonló, mint a párologtató tó esetében. Javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a továbbhaladás érdekében kössön szerződést Köröm önkormányzatával, és adja 

át a területet 10 évre. A Therme Kft. erre a területre is adott hozzájáruló nyilatkozatot. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Bőcs-Köröm Önkormányzatok közötti Ingatlan Bérleti Szerződés megtárgyalása. 

Ingatlan adatai: Köröm 037/4.hrsz. térmértéke: 2 ha 2472 m2. 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete:  

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

képező ingatlanát bérbe adja tíz évre Köröm Önkormányzat részére.  

- Megismerte az Ingatlan Bérleti Szerződést, amely részletezi az átadás-átvétel feltételeit.  

- Tudomásul vette és hozzájárul, hogy a Köröm külterületén lévő 1/1 arányban Bőcs 

Önkormányzat tulajdonát képező 037/4. hrsz. alapnyilvántartott 2 ha 2472 m2 térmértékű 

telephely megnevezésű ingatlanon pályázat alapján Köröm Önkormányzata beruházást, 

fejlesztést hajt végre.  

- A szerződés feltételeiről nyilatkozatot adott ki a Therme Kft., melynek 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 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal volt 

ügyintézője néhai Lippai Lajosné temetése 2012. szeptember 25-én lesz. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület, a volt önkormányzati dolgozó családtagjainak a temetési költségeit vállalja át. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Néhai Lippai Lajosné, volt önkormányzati dolgozó családtagjainak temetési 

költségeinek átvállalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete néhai Lippai Lajosné emlékét kegyelettel megőrzi 

és a temetés költségeit átvállalja. 

Felhatalmazza a polgármestert a kifizetés engedélyezésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hudák Krisztina főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos     



 3 

 

 

2. napirendi pont: Biogáz erőmű létesítésről tájékoztató 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Sörgyár közvetlen 

szomszédságában, de az önkormányzat területén biogáz erőmű építését tervezi egy vállalkozói 

csoport. A lehetőségeket körbejárva megállapítható, hogy a kivitelezés csak úgy valósítható meg, 

amennyiben az önkormányzat a 940. hrsz.-en nyilvántartott területéből maximum 5000 m2-t átad 

(vagy értékesít) a szóban forgó vállalkozói csoportnak. Az eljárással egyidejűleg kísérletet tesz a 

082/40. hrsz. alatt nyilvántartott terület megvásárlására.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Biogáz erőmű létesítésének támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Támogatja a biogáz erőmű létesítését és biztosítja a hozzá szükséges területet. 

- Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 940. hrsz.-en nyilvántartott 

területből maximum 5000 m2 átadására kerüljön sor megosztás után a vállalkozói csoport 

részére. 

- Kiköti, hogy az ingatlan átadásának feltétele az, hogy az önkormányzat maradjon 

tulajdonos. 

- Rögzíti, hogy az ingatlan átadás pontos feltételeit  bérleti szerződésben megfogalmazni, 

amelyet ismertetni kell a képviselő-testülettel. 

- Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások  

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

3. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok  

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az Általános Iskolában jól tanuló gyerekek 

lovagolni járnak. Szerinte érdemes elgondolkodni azon, hogy a lótartó gazdákat valamilyen módon 

támogassa  az önkormányzat. A gyerekek jutalmazása  az általános iskolára tartozik, de erre a célra 

a költségvetésben keretet kell biztosítani. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Általános iskolás gyermekek jutalom lovagoltatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést és támogatja az 

általános iskolás gyermekek jutalomlovagoltatását.  

A támogatás összege 100.000,- Ft/év. 

Felelős: polgármester 

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

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

Nagy László polgármester a két ülés között tett intézkedésekről ad tájékoztatást. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Két ülés között tett intézkedésekről tájékoztatás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Elfogadta, hogy az Aradi vértanúkra emlékezik a település 2012. október 6-án a Faluházban. 

- Elfogadta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcra az önkormányzat 2012. október 

19-én (péntek)  ünnepélyesen megemlékezik, ünnepi beszédet mond Török Barnabás c. 

főjegyző. 

- Megszervezi a szüreti felvonulást 2012. október 7-én vasárnap. (lebonyolító: Faluház) 

- Megismerte a Görög katolikus Egyház által írt köszönő levelet a gyalogos zarándoklat 

kapcsán. 

- Megismerte  az általános iskola által beadott pályázatokat: 

       •  a pályázat száma: TÁMOP. 3.1.4-12. Tárgya: eszközbeszerzés, képzés, egészségvédelmi  

           szervezése. 100 %-os támogatottságú, önrész nélküli 

       •  a pályázat száma: ÉMOP. 4.1.1./A-12. Tárgya: oktatási intézmények fejlesztése, fedett és  

           szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése. 100 %-os támogatottságú, önrész nélküli. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Macskás József  mb. faluházvezető 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Magyar Közút Zrt. válaszlevelét, miszerint támogatja a 

KRESZ tükör kihelyezését a Petőfi utca elágazásában azzal a kitétettel, hogy a kivitelezés költsége 

az önkormányzatot terheli.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: KRESZ tükör kihelyezése a Petőfi utcai elágazásban 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Közút Zrt. támogató nyilatkozata 

alapján a Petőfi utca elágazásában KRESZ tükröt helyez ki a közlekedés biztonsága érdekében. A 

kivitelezés megkezdése előtt ki kell kérni a Magyar Közút Zrt. véleményét és javaslatát. A 

kivitelezés költségeit az önkormányzat vállalja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 
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    Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Nagy László polgármester ismerteti az óvoda és bölcsőde eszközigényét valamint a jubileumi 

megemlékezésre vonatkozó igényét. Javasolja annak elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Óvoda és Bölcsőde eszközigénye 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az óvoda és bölcsőde eszközbeszerzésére 

900.000,- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint.: 

- kerti játékokra 200.000,- Ft- 

- kerti padok elhelyezésére 100.000,- Ft 

- kukatároló és homokozó kialakítására 200.000,- Ft 

- Zárható tisztítószeres lemezszekrény beszerzésére 100.000,- Ft 

- Óvoda 40 éves jubileumi rendezvénysorozatára 300.000,- Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a belvíz elvezetéséről szóló pályázat kapcsán övárkot 

kell kiépíteni a futballpálya melletti területen. A kivitelezés miatt belterületbe kell vonni a 

futballpálya megosztás alatt levő területét. A művelési ág megváltoztatása valamint a belterületbe 

vonás miatt kb. 1 millió Ft-ot kell betervezni e célra. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

határozatban döntsön. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Sportpálya és környéke területrendezése, belterületbe vonása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést és egyet ért azzal, hogy 

a sportpályát ill. annak környékén levő területeket rendezni kell. A megosztást követően egyetért a 

belterületbe vonással. Erre a célra br. 1 millió Ft-ot biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert az eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Vass László főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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Nagy László polgármester javasolja, hogy Bőcs Önkormányzata rendezze meg a 2013. évi 

ZEMPLÉNI NAPOKAT a Falunappal egyidejűleg. A rendezvény kiadásait remélhetőleg fedezi a 

pályázaton elnyerhető összeg. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy részt vett a Zempléni 

napokon. Jó színvonalú rendezvény volt, melynek költségeit a pályázaton elnyert 16 millió Ft 

biztosította. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal  meghozta a következő határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2012.(IX.25.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Zempléni napok és a Falunap együttes megrendezése  

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megrendezi a „2013. ÉVI ZEMPLÉNI NAPOKAT” azonos időpontban a Bőcsi 

Falunapokat. 

- A megrendezés anyagi feltételeit elsősorban pályázat útját kívánja biztosítani az önrész 

vállalása mellett. 

- Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bulyáki Magdolna tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

 

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

 

 

 

k.m.f. 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 

 

 


