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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli Képviselő Testületi ülésén 2013. 06. 24-én 

(hétfő) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

   

Távol maradását bejelentette:  

  Dendel Barnabás képviselő 

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

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

128/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. MKTT megállapodás megtárgyalása, elfogadása (Többcélú Társulás) 

Képviselet delegálása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

2. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (házi segítségnyújtás) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

3. Református Egyház autóbusz kérelme kiránduláshoz (Győr-Szabadhegy) 

Római Katolikus Egyház autóbusz kérelme kiránduláshoz 

Baptista Egyház autóbusz kérelme kiránduláshoz 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

4. Általános Iskola autóbusz kérelme kiránduláshoz 

BKSC autóbusz kérelme kiránduláshoz 

Polgárőrség autóbusz kérelme elnökségi ülésekre, közgyűlésekre, polgárőr napra 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Általános Iskola udvar területének növelése kb. 800m
2
-rel 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

6. Önkormányzat intézményeinél dolgozók kirándulásához támogatás megállapítása 
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Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Bőcsi általános iskolás gyerekek jutalmazása 8. osztály év végén 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Bükk-Térségi LEADER Egyesület az 5.000.000.- Ft kölcsön visszafizetésének határidejét 

kéri módosítani (módosított határidő:2013. 11. 30. ) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Bükk-Térségi LEADER Komfort levél (forgóeszköz hitel összege 20 M Ft.-, a hitel 

lejárta 2014. június 30.)   

Előadó: Nagy László 

 

10. Moldovai Diószén település és Bőcs Község Önkormányzat baráti együttműködéséhez 

szándéknyilatkozat 

Előadó: Nagy László polgármester 

    Csicsek Zoltán alpolgármester  

 

11. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

12. Zárt ülés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: MKTT megállapodás megtárgyalása, elfogadása (Többcélú Társulás) 

        Képviselet delegálása 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a társulások átalakulása folyamatban van, hiszen 

2013. július 1-től jogi személyiségű társulások működhetnek. Jelen esetben is erről van szó az 

MKTT megállapodását minden Képviselő Testületnek tárgyalni kell és minősített többséggel el 

kell fogadni.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

129/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: MKTT megállapodás jóváhagyása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 megismerte, megtárgyalta, elfogadta és jóváhagyta a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási megállapodását 

 felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző    

____________________________________________________________________________ 
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2. napirendi pont: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (házi segítségnyújtás) 

 

Nagy László polgármester megerősíti azt, amit az első napirendi pontnál előterjesztésében 

mondott. Javasolja, hogy a Képviselő Testület tárgyalja meg és fogadja el a Miskolc Környéki 

Önkormányzat Társulás megállapodását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

130/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás létrehozása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 egyetért azzal, hogy Bőcs Község Önkormányzata társult tagként 2013. július 1. 

hatállyal jogi személyiségű társulást hozzon létre 

 a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás létrehozásának tárgyában elterjesztett 

Társulási megállapodást jóváhagyta 

 a jogi személyiséggel rendelkező Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsába 

tagként Nagy László Győző polgármestert delegálja 

 megismerte a feladatat átadási megállapodást, a támogatási megállapodást és a 

vagyonkezelői szerződést 

 felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

3. napirendi pont: Református Egyház autóbusz kérelme kiránduláshoz (Győr-Szabadhegy) 

        Római Katolikus Egyház autóbusz kérelme kiránduláshoz 

        Baptista Egyház autóbusz kérelme kiránduláshoz 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a tárgyban szereplő 

bőcsi egyházközségek írásban illetve szóban kérték azt, hogy az önkormányzat autóbusz 

biztosításával segítse kirándulásukat, egyházlátogatásukat.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

131/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Református, Katolikus, Baptista Egyházak részére önkormányzati autóbusz 

biztosítása egyházlátogatásokhoz  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Református Egyház, Római Katolikus 

Egyház, Baptista Egyház részére önkormányzati autóbuszt biztosít egyházlátogatásokhoz, 

kirándulásokhoz.  

 

Felelős: polgármester 

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

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft.  

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Általános Iskola autóbusz kérelme kiránduláshoz 

        BKSC autóbusz kérelme kiránduláshoz 

        Polgárőrség (MPSZ, OPSZ) autóbusz kérelme elnökségi ülésekre, 

közgyűlésekre, polgárőr napra 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a napirendi pontban nevezettek szóban 

vagy írásban kérelmet nyújtottak be, melyben kérik önkormányzati autóbusz igénybevételének 

lehetőségét. Javasolja, hogy a Képviselő Testület határozatban döntsön.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

132/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Általános Iskola, BKSC autóbusz kérelme kirándulásokhoz és  Polgárőrség (MPSZ, 

OPSZ) autóbusz kérelme elnökségi ülésekre, közgyűlésekre, polgárőr napra 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete önkormányzati autóbuszt biztosít: 

 KIK 048016 Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola részére kirándulás 

céljából 

  Bőcs Községi Sport Club részére versenyeken való részvétel, illetve kirándulás céljából 

 Polgárőrség (OPSZ, MPSZ) részére elnökségi ülések, közgyűlések, polgárőr napon 

részvétel céljából 

Felhatalmazza polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, megállapodások 

aláírásra.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 

      

 

5. napirendi pont: Általános Iskola udvar területének növelése kb. 800m
2
-rel 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy az általános iskola 

udvarának területét indokolt megnövelni kb. 800 m
2
-rel. A terület bővítésére azért van szükség, 

mert műfüves labdarúgó pálya kialakítására lesz lehetőség, illetve „Sporttal a bőcsi ifjúság 

egészségéért” Alapítvány beadott  pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználásával kalandparkot 

is itt lehetne felépíteni. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

133/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Általános Iskola területének bővítése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja és egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező általános udvarának térmértékét az önkormányzat megnövelje 

kb. 800 m
2
-rel.  A bővítés ingatlan vásárlással történik. A vázrajz szerint az ingatlan megosztás 

után 158/3 és 158/4 hrsz alatti ingatlanok tulajdonosaitól vásárolja meg az önkormányzat a 

szükséges térmértékű kert megnevezésű területet. Irányár: 3500.- Ft /m
2
, az ingatlan megosztást 

az önkormányzat finanszírozza.  

Felhatalmazza a polgármestert a Képviselő Testület a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 

megtételére, az ingatlan adás-vételi szerződés aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

 Balázs Péter, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: Önkormányzat intézményeinél dolgozók kirándulásához támogatás 

megállapítása 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az önkormányzati intézményeinél dolgozók a 2013. 

évi kirándulásokhoz kapjanak támogatást. Az összeget a Képviselő Testület határozza meg.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

134/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Önkormányzat intézményeinél dolgozók kirándulásához támogatás megállapítása 

2013. évben  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért az előterjesztéssel és támogatja az 

önkormányzati dolgozók kirándulását pénzeszközzel. A támogatás mértéke: 10.000.- Ft/fő 

(függetlenül a kirándulási napok számától) 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

 Kissné Kertész Mária főeladó, mint eljáró ügyintéző 

    Csucsiné Török Dóra intézményvezető 

    Takács Edina intézményvezető 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Macskás József mb. vezető 

    Bai Lászlóné mb. ügyvezető 
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7. napirendi pont: Bőcsi általános iskolás gyerekek jutalmazása 8. osztály év végén 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a bőcsi általános iskolában a 8. osztályt kitűnő 

eredménnyel befejező és egyéb közösségi feladatokat ellátó diákok kapjanak jutalmat. A 

jutalmazottak létszáma maximum 3 fő.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

135/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi általános iskolásban 8. osztályt végzett tanulók jutalmazása  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért az előterjesztéssel és a KIK 048016 

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályát kitűnő eredménnyel 

végzett gyerekeket jutalomba részesíti. A jutalom összege nettó 60.000.- Ft /tanuló.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

    Kissné Kertész Mária főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 Hegedűs Erika főtanácsos 

 

 

8. napirendi pont: Bükk-Térségi LEADER Egyesület az 5.000.000.- Ft kölcsön 

visszafizetésének határidejét kéri módosítani (módosított határidő:2013. 11. 30. ) 

 

Nagy László polgármester ismerteti a LEADER Egyesület kérelmét, miszerint az 5.000.000.- 

Ft –os tartozásának kiegyenlítésének határidejét 2013. november 30.-ban jelöli meg. A 

Képviselő Testület határozatban döntsön.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

136/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bükk-Térségi LEADER Egyesület az 5.000.000.- Ft kölcsön visszafizetésének 

határidejét kéri módosítani (módosított határidő:2013. 11. 30. ) 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján támogatja azt, hogy a 

Bükk-Térségi LEDAER Egyesület 5.000.000.- Ft-os hitelét 2013. november 30-ig fizesse vissza 

Bőcs Község Önkormányzat számlájára.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

    Bükk-Térségi LEADER Egyesület 
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9. napirendi pont: Bükk-Térségi LEADER Komfort levél (forgóeszköz hitel összege 20 M 

Ft.-, a hitel lejárta 2014. június 30.)   

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy Alsózsolca 

Önkormányzat tervezi a kilépést a LEADER Egyesületből, így Bőcs Község Önkormányzatára 

több feladat hárul.  

 

Török Barna c. főjegyző szó szerint ismerteti a Bükk-Térségi LEADER Komfort levelét, 

melyben a forgóeszköz hitel összege 20 M Ft, a hitel lejárat időpontja 2014. június 30.. 

Javasolja, hogy a Képviselő Testület napolja el ennek a napi rendi pontnak a tárgyalását, hívja fel 

az egyesület vezetőjét, hogy a komfort levél tartalmát tegye egyértelművé.  

 

Nagy László polgármester:  

 Javasolja a komfort levél kiegészítését, egyértelműsítését, magyarázatát.  

 A napirendi pont tárgyalását el kell napolni. 

 

 

10. napirendi pont: Moldovai Diószén Község Önkormányzat és Bőcs Község 

Önkormányzat baráti együttműködéséhez szándéknyilatkozat 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy a moldovai Diószén 

Község Önkormányzat olyan magyar területen lévő önkormányzat keres, aki baráti 

együttműködésre törekszik. Javasolja, hogy a Képviselő Testület tárgyalja meg a megkeresést.   

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

137/2013. (VI.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Moldovai Diószén Község Önkormányzat és Bőcs Község Önkormányzat baráti 

együttműködéséhez szándéknyilatkozat 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte az előterjesztést, aminek alapján az 

alábbi szándéknyilatkozatot adja ki: 

„A kölcsönös érdekek alapján Bőcs Község Önkormányzat baráti együttműködést ajánl fel 

Diószén Község Önkormányzatának.” 

Felhatalmazza a polgármestert a Képviselő Testület a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 Diószén Önkormányzat Polgármestere és Képviselő Testülete 

 

 

11. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a Képviselő Testület a közeljövőben tárgyalja meg a 

Balatonföldvári üdülő értékesítésének lehetőségét. A helyi műszaki csoporttól irányárat kell 

bekérni.  
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Bálint László alpolgármester bejelenti, hogy az üdülők igénybevételére vonatkozó 

hirdetményeket helyezett ki Hernádnémetiben, Berzéken, Hernádkakban.  

 

K. Nagy László képviselő szerint a Belső-bőcsi temető elhanyagolt, sürgősen kaszálni kell, és 

meg kell akadályozni, hogy a ravatalozó előtt fiatalok randalírozzanak.  

 

Bai Lászlóné képviselő bejelenti, hogy a kerítés kiépítése és a kapuk kialakítása folyamatban 

van.  

 

Nagy László polgármester szerint a temetkezési vállalkozó kötelessége a temető karbantartása, 

lekaszálása. Erre fel fogja szólítani.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


