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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2013. 06. 06-én 

(csürtörtök) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

   

Tóth László képviselő távolmaradását bejelentette. 

 

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.  

 

Dendel Barna képviselő elhagyta a tárgyalótermet munkaköri kötelezettsége miatt. 

 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Miskolci Egyesített Módszertani Központ 2013. július 1-től jogi személyiségű társult hoz 

létre, mely ellátja Bőcs házi segítségnyújtási feladatait 

Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

2. BANTESZ – Önkormányzat (Tűgyár) bérleti szerződés 3. pontjának módosítása. Befizetés 

új határideje: 2013. augusztus 31. Befizetett összeg: 780.740.- Ft + ÁFA. Különböztet: 

121.260.- Ft + ÁFA. 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015 projekt vízelvezető árok és csapadékvíz elvezető árok 

kivitelező kijelölése. Javaslat: Fedrid Kft. 3780 Edelény. Vállalási összeg: 23.226.618.- Ft + 

ÁFA 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Köztisztviselők kirándulása Tokajba,  

Konyhai dolgozók kirándulása Balatonföldvárra, kérik biztosítani a 3 napos kiránduláshoz, 

az oda-vissza utazáshoz az önkormányzati autóbuszt,  

Faluház dolgozóinak kirándulása 2013.07.05-06. Pécs és környéke  

Bő-Víz Kft. dolgozóinak kirándulása (B-A-Z megyei várak megtekintése) 

Hernád Óvoda dolgozóinak kirándulása 

Családsegítő Szolgálat dolgozóinak kirándulása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Használt háztartási olaj gyűjtése (általános iskolások versenye) 

Első helyezett jutalmazása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

 

 



 2 

 

6. Látványközpont működési feltételei:  

 1 fő középfokú végzettségű kertész foglalkoztatása 5 évig (személyi jutatás 1 főre 

bruttó 138.780.- Ft) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

 

7. B-A-Z Megyei Nemzeti Művelődési Intézet javaslata ÉRTÉKTÁR létrehozása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Néhai Koncz József festőművész életében felajánlott és átadott festmények elfogadása  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. „1 falu – 1MW” program megvalósítása, Bőcs biogáz erőmű építése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

10. Térfigyelő kamera rendszer bővítése ( Faluház és környéke valamint a Hajdú szobor és       

környéke ). Tervezett költsége bruttó 300.000,- Ft. 

Körömi haltelep, Hévíz telep térfigyelő kamera rendszerrel történő ellátása. Tervezett 

költség bruttó 800.000,- Ft. 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester 

 

11. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

Csontos Bence 3. éves jogász, Göcz Dávid 2. éves államigazgatási főiskolás gyakorlati                                                                                                  

helye  2013. 07.01-től a Polgármesteri Hivatalban 

      Előadó: Nagy László polgármester 

 

12. Zárt ülés 

 

 

1. napirendi pont: Miskolci Egyesített Módszertani Központ 2013. július 1-től jogi 

személyiségű társult hoz létre, mely ellátja  Bőcs házi segítségnyújtási feladatait 

 

Nagy László polgármester bejelenti, a Miskolci Egyesített, Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ eddig társulásban látta el a Bőcsi Házi 

Segítségnyújtási feladatokat. 2013. július 1.-től önálló jogi személyiségű társulásban kell ellátni a 

szóban forgó feladatot. Javasolja, hogy a képviselő testület bízza meg a módszertani központot, 

hogy változatlan feltételek mellett lássa el a feladatot a jövőben.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

105/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Házi Segítségnyújtási feladatok ellátása jogi személyiségű társulás keretében 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

- egyetért az előterjesztéssel és hozzájárul ahhoz, hogy változatlan feltételek mellett 2013. 

július 1.-től önálló jogi személyiségű társulás keretében M.M.J.V. Önkormányzata Miskolci 

Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ 

lássa el Bőcs illetékességi területén a házi segítségnyújtási feladatokat. 

- megismerte és elfogadta a fenti pontban megnevezett intézmény Társulási Megállapodását 

és az Alapító Okiratot. 
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- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 

megállapodásokat írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos 

    Bulyáki Magdolna vezető-tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

________________________________________________________________________________ 

     

 

2. napirendi pont: BANTESZ – Önkormányzat (Tűgyár) bérleti szerződés 3. pontjának 

módosítása. Befizetés új határideje: 2013. augusztus 31. Befizetett összeg: 78.740.- Ft + ÁFA. 

Különböztet: 121.260.- Ft + ÁFA. 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy az Önkormányzat és a 

BANTESZ között létrejött bérleti szerződés hármas pontjának módosítását kéri a szerződő fél. A 

bérleti díj közel ötven százalékát azaz 78.740,- Ft+ ÁFÁ-t május 31.-ig befizette, míg a 

különbözetet 2013. augusztus 31.-ig szeretné befizetni.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

106/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: BANTESZ – Önkormányzat között létrejött szerződés 3. pontjának módosítása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért az előterjesztéssel és hozzájárul ahhoz, 

hogy a BANTESZ 2013. augusztus 31.-ig fizesse meg az Önkormányzat részére a bérleti díj 

különbözetét melynek összege 121.260,- Ft. +ÁFA.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítást írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

3. napirend: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015 projekt vízelvezető árok és csapadékvíz elvezető 

árok kivitelező kijelölése. Javaslat: Fedrid Kft. 3780 Edelény. Vállalási összeg: 23.226.618.- Ft 

+ ÁFA 

 

Nagy László polgármester ismerteti a közbeszerzési eljárás eredményét. A projekt megnevezése: 

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Bőcs Községben. 

Azonosító jele: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015 

Javasolja, hogy a bíráló bizottság javaslatát vegye figyelembe a Képviselő Testület és nyilvánítsa 

eredményesnek a közbeszerzési eljárást. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

107/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015 számú pályázat nyertes ajánlattevőjének kiválasztása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete:   

 megismerte a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előterjesztést, melynek 

tárgya „ Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Bőcs Községben, azonosító jele: 

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0015. 

 megismerte a közbeszerzési eljárást és a bíráló bizottság javaslatát 

 eredményesnek nyilvánítja a lefolytatott közbeszerzési eljárást 

 elfogadta a FEDRID KFT. ajánlatát aminek alapján az Önkormányzat szerződést köt. 

FEDRID KFT. székhelye: 3780 Edelény,  Mátyás Király u. 3/a/2. Az 

ellenszolgáltatás összege: nettó 23.226.618,- Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

4. napirend:  

Köztisztviselők kirándulása Tokajba 

Konyhai dolgozók kirándulása Balatonföldvárra, kérik biztosítani a 3 napos              

kiránduláshoz, az oda-vissza utazáshoz az önkormányzati autóbuszt,  

Faluház dolgozóinak kirándulása 2013.07.05-06. Pécs és környéke  

Bő-Víz Kft. dolgozóinak kirándulása (B-A-Z megyei várak megtekintése) 

Hernád Óvoda dolgozóinak kirándulása 

Családsegítő Szolgálat dolgozóinak kirándulása 

 

Nagy László Polgármester az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan egyetért azzal, hogy az 

önkormányzati dolgozók jutalom kirándulást kapjanak. Javasolja, hogy a Képviselő Testület ez 

ügyben hozzon határozatot. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

108/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati dolgozók kirándulásának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete:  

- autóbusszal és pénzzel támogatja az Önkormányzat dolgozóinak a kirándulását  2013.-ban 

az alábbi intézmények esetében:  

       Polgármesteri Hivatal dolgozói 

       Konyhai dolgozók 

       Faluház ( Művelődési Ház) dolgozói 

       Bő-Víz Kft. dolgozói 

       Hernád Óvoda dolgozói 

       Családsegítő Szolgálat dolgozói 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bodnár Gusztávné élelmezésvezető 

    Macskás József  m.b. igazgató 

               Bai Lászlóné   m.b. vezető 

               Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Takács Edina intézményvezető 

 

5. napirend: Használt háztartási olaj gyűjtése (általános iskolások versenye) 

 

Nagy László Polgármester javasolja, hogy a használt háztartási olaj gyűjtésben részt vevő 

általános iskolai osztályok közül az első helyezett jutalom kirándulásban részesüljön. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

109/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Használt háztartási olaj gyűjtése (általános iskolások versenye) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete:  

- támogatja azt, hogy a használt háztartási olaj gyűjtésében a legtöbb olajat összegyűjtő 

általános iskolai osztály jutalom kirándulásban részesüljön. A kiránduláshoz autóbuszt 

biztosít az Önkormányzat. 

- Biztosítja azt, hogy a gyerekek ( egy osztály) kiránduljon a Sátoraljaújhelyi Kalandparkban. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

13.55- kor Dendel Barna visszajött a tárgyalóterembe. 

 

6. napirend: Látványközpont működési feltételei:  

 1 fő középfokú végzettségű kertész foglalkoztatása 5 évig  
 

Nagy László Polgármester bejelenti, hogy az Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. Bükk-Makk Leader 

Látványközpontra benyújtott pályázatához az Önkormányzat vállalta, hogy az intézményt 5 évig 

üzemelteti és ezen időszakban legalább 1 fő középfokú kertész végzettségű munkavállalót alkalmaz. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

110/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Látványközpont működési feltételeinek biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete:  
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- az Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. kérelmére a látványközponthoz egy fő középfokú 

kertészeti vagy egyéb szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalót biztosít. 

- támogatja a működés költségeit és a személyi juttatást  biztosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Stefánné Nagy Magdolna Kft. ügyvezető,  mint eljáró ügyintéző 

               Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

7. napirend: B-A-Z Megyei Nemzeti Művelődési Intézet javaslata ÉRTÉKTÁR létrehozása 

 

Nagy László Polgármester ismerteti a B.A.Z. Megyei Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatását 

miszerint az Önkormányzat települési értéktár létrehozásáról dönthet. A településen összegyűjtött 

értékek bemutatását szolgálja a helyi értéktár. Arra is lehetőséget biztosít, hogy a közösség számba 

vegye, hogy mire lehet büszke Bőcsön.  

Például: „ Karcagi birkapörkölt”  

   „ Nem tudom szilvafa pálinka” ( Penyige ) 

Felhívja a Képviselő Testület figyelmét, hogy ha valaki valamiféle hungaricumot Bőccsel 

kapcsolatban tud, az a következő ülésen terjessze elő.  

 

Az ügy előadója: Balázs Péter 

________________________________________________________________________________ 

 

8. napirend: Néhai Koncz József festőművész életében felajánlott és átadott festmények 

elfogadása  
 

Nagy László Polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy dr. Barna Péter ügyvéd 

felhívására elfogadó nyilatkozat szükséges a néhai Koncz József festőművész által adományozott 

festményekre, grafikákra. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

111/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Néhai Koncz József festőművész életében felajánlott és átadott festmények elfogadása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete néhai Koncz József festőművész emlékének 

adózva köszönettel elfogadta a festőművész alkotásait ( festményeit, grafikáit).  

Az Önkormányzat emlékét megőrzi a Bőcsi Látványközpontban megnyitott Koncz József 

galériában, ahol a festmények vannak elhelyezve. 

Koncz József festőművész még életében az Önkormányzat részére felajánlotta és átadta a 

festményeket. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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    Kristin Éva tanácsos, mint eszköznyilvántartó 

    Dr. Barna Péter ügyvéd 

9. napirend: „1 falu – 1MW” program megvalósítása, Bőcs biogáz erőmű értesítése 

 

Nagy László Polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy elkészült az „1 falu – 

1MW” program megvalósítása, Bőcs biogáz erőmű építésére az engedélyezési terv. Javasolja annak 

elfogadását. Bejelenti, hogy az építésre legalkalmasabb terület a 086/1. hrsz-ú ingatlan. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

112/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

Tárgy:  „ 1 FALU-1 MW „ program „B1” szintjének megvalósítása ( Bőcs Biogáz Erőmű) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

- megismerte a KEOP-2009-7.4.3.0. támogatás keretében megvalósuló 1 FALU-1 MW „B1” 

szintjének megvalósításának engedélyezési tervét. 

- hozzájárul a tervdokumentációban tervezett 60 KW-os villamos teljesítményű biogáz erőmű 

megvalósításához 

- a beruházást az önkormányzat tulajdonát képező 086/1 hrsz-ú ingatlanon valósítja meg. 

- a beruházást 85%-ban támogatott, önrész: 15% 

- felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatot 

és a beruházással, pályázattal kapcsolatos szerződéseket aláírja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatról értesül: Nagy László polgármester 

            Baráth Zsuzsa vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Balázs Péter műszaki tanácsos 

            Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos 

 

10. napirend: Térfigyelő kamera rendszer bővítése ( Faluház és környéke valamint a Hajdú 

szobor és       környéke ). Tervezett költsége bruttó 300.000,- Ft. 

Körömi haltelep, Hévíz telep térfigyelő kamera rendszerrel történő ellátása. Tervezett költség 

bruttó 800.000,- Ft. 

 

Nagy László Polgármester arról tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy közterületen 

megrongálták a szobrot, ezért javasolja annak a területnek térfigyelő kamerákkal történő ellátását. 

Csicsek Zoltán Alpolgármester egyetért a kamerarendszer bővítésével, javasolja, hogy az 

Önkormányzat tulajdonát képező Körömi haltelep és hévízkút megfigyelése, ellenőrzése is legyen 

megoldva kamera rendszerrel. Megítélése szerint 16 csatornás rögzítő rendszer beszerzésére van 

szükség. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

113/2013. (VI.6.) K.T. határozata 

 

Tárgy:  Térfigyelő kamera rendszer bővítése ( Faluház és környéke és a Körömi hévíztelepen) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

- egyetért és támogatja a térfigyelő rendszer kiépítését a Faluház és környékén valamint a 

Hajdú szobor területén. Erre a célra bruttó 300.000,-Ft-ot biztosít. 
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- a tulajdonát képező Körömi haltelep és hévíztelep térfigyelő kamerákkal történő 

megfigyelését és ellenőrzését támogatja. Erre a célra bruttó 800.000,- Ft.-ot biztosít. 

- felhatalmazza a Polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatról értesül: Nagy László polgármester 

            Csicsek Zoltán alpolgármester 

            Balázs Péter műszaki tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos 

 

 

11. napirend: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László Polgármester.  
- bejelenti, hogy Csontos Bence bőcsi lakos 3. éves jogászhallgató valamint Göcz Dávid 

2.éves államigazgatási főiskolai hallgató 2013. július 1.-től a Polgármesteri Hivatalban tölti 

gyakorlati idejét. 

- Tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy Moldvából a csángó magyarok testvértelepülést 

keresnek. 

- Bejelenti, hogy 5 db pályázatot nyújtott be az Önkormányzat döntése alapján  

Bai Lászlóné képviselő bejelenti, hogy elkészült az energiaudvar kazánháza, kérdése, hogy hová 

legyen aktiválva? 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         Polgármester         Czt. főjegyző 


