
 1 

Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli Képviselő Testületi ülésén 2013. 07. 03-án 

(szerda) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

 

Távol maradását bejelentette:  

  Tóth László képviselő 

 

Meghívott: Takács Edina intézményvezető 

   

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.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

138/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanácsába delegált tag 

megnevezése 

Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

2. Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanács Alapító 

okiratának módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

3. Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának Alapító 

okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző   

 

4. Bőcsi tekepálya használati díja (Takarékszövetkezet szeretné bérelni 2013. július 1-től, 

október 31-ig heti 2 alkalommal) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. ÉRV számlája: br. 678.142.- Ft (Munkácsy u. 1 és Petőfi út 5. szám alatti ingatlanok házi 

átemelő egységgel történő szennyvíz bekötése) 

Előadó: Nagy László polgármester  
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6. MÁV rendezési terv módosítás javaslata (saját költségen, határozati javaslat mellékelve) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

7. Injekciós tűgyár vételi ajánlata nettó 75 millió Ft (vevő: TISZACASH)  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Gyurecskó Sándor sóstófürdői lakos végrehajtási kérelmének elutasítása (A KÚRIA 

megváltoztatta a B-A-Z megyei Bíróság és a Debreceni ítélőtábla ítéletét)  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Bőcs Község Önkormányzat nyilatkozata a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. 

részére, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 086/1 hrsz ingatlanon megvalósítsa „1 

FALU-1MW” programot 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

10. Hegymegi Dániel óvodás óvodai balesete  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

11. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

12. Zárt ülés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási 

Tanácsába delegált tag megnevezése 

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy határidőben 

megkapta a Magyar Államkincstár a bőcsi Családsegítő Központ Társulásának Alapító Okiratát, 

valamint a Társulási Szerződést. A szerződés tartalmazza azt, hogy a polgármesterek képviselik 

a települések önkormányzatát a Társulásban, ennek ellenére külön határozatban kell megnevezni 

a delegált tagot. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

139/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanácsába 

delegált tag megnevezése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Nagy László polgármestert delegálja Bőcs-

Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanácsába. 

 

Felelős: Bálint László alpolgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bálint László alpolgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző    

____________________________________________________________________________ 

     

2. napirendi pont: Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanács 

Alapító okiratának módosítása 

 

Török Barnabás c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy az Magyar 

Államkincstár javasolja módosítani a Családsegítő Központ Alapító Okiratát. Szó szerint 

ismerteti a módosítás pontjait. Kéri, hogy a módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot a Képviselő Testület fogadja el külön-külön határozatban. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

140/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanács Alapító 

okiratának módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2013. május 22-ei alapító okiratot módosítja 

az alábbiak szerint: 

 

 

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT, BŐCS 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása 
 

 

Az alapító okirat felvezető szövege az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Bőcs – Berzék – Köröm – Sajóhídvég Családsegítő Társulási Tanácsa (továbbiakban 

Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88. § /1/ bekezdés 

alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

 

Az alapító okirat 1. pont szerinti intézmény neve az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény neve: Családsegítő Központ, Bőcs” 

 

Az alapító okirat 3. pont szerinti alapítás éve az alábbiak szerint módosul:  

„Az alapítása éve: 2006.” 

 

Az alapító okirat 5. pont címe az alábbiak szerint módosul: 

„Közfeladata” 

 

Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakkal kiegészül: 

„841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” 

 

Az alapító okirat 6. pontja kiegészül a 6/A ponttal: 

„6/A. alaptevékenységek:” 
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Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulása Társulási Tanács 

3574 Bőcs, Hősök tere 1.” 

 

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulása 

3574 Bőcs, Hősök tere 1.” 

 

Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Vezetőjének megbízási rendje 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§., valamint a 20/A. §. és a 
20/B.§.” 

Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartási bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Villásné Dobai Ildikó főmunkatárs 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 

 

3. napirendi pont: Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási 

Tanácsának Alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

141/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék-Sajóhidvég-Köröm Családsegítő Társulás Társulási Tanácsának 

Alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadása 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

A Bőcs – Berzék – Köröm – Sajóhídvég Családsegítő Társulási Tanácsa (továbbiakban 

Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88. § /1/ 

bekezdés alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv: 

1. Neve:      Családsegítő Központ, Bőcs 

2. Székhelye:     3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
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3. Alapítás éve:     2006.  

4. Jogállása:     önálló jogi személy 

5. Közfeladata:  

A Családsegítő Központ integrált szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatási 

feladatokat ellátó intézmény, önálló szakmai és szervezeti egységként kialakított 

formában látja el a személyes gondoskodás feladatait. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény és a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az intézmény a 

következő alapszolgáltatásokat biztosítja: családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, 

szociális étkeztetés. 

6. Alaptevékenységei szakfeladat rend szerint: 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889924 Családsegítés 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  

6/A. Alaptevékenységek: 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

A Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatok 

ellátása. (Bőcs és a társult települések) 

 

 

 

 

889921 Szociális étkeztetés 

A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegségük miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább 

napi egyszeri étkeztetés. (Bőcs vonatkozásában) 

889924 Családsegítés 

Szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. (Bőcs és a társult 

települések) 

7. Működési területe: 
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Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés tekintetében: Az 

intézményfenntartására társult önkormányzatok (Bőcs, Berzék, Sajóhidvég, 

Köröm) közigazgatási területe; szociális étkeztetés tekintetében: Bőcs község 

közigazgatási területe. 

8. Alapító szerv neve, székhelye:   Bőcs Községi Önkormányzat 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

9. Irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye:  

Bőcs – Berzék – Sajóhidvég – Köröm Családsegítő Társulása Társulási Tanács 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

10.  A fenntartó neve, székhelye:  

Bőcs – Berzék – Sajóhidvég – Köröm Családsegítő Társulása 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

11. Gazdálkodási besorolás: 

Önállóan működő költségvetési szerv. 

A költségvetési előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 

jogkörű. 

A Családsegítő Központ, mint önállóan működő költségvetési szerv meghatározott 

szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit (ezen belül különösen 

pénzügyi-gazdasági feladatait) az önállóan működő és gazdálkodó Bőcs Községi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, külön megállapodás alapján. 

12.  Vezetőjének megbízás rendje: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét nyilvános pályázat útján a Társulási 
Tanács a hatályos jogszabályok figyelembe vételével nevezi ki. 

Az intézmény vezetője magasabb beosztású közalkalmazott, tekintetében a 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§., valamint a 
20/A. §. és a 20/B.§. 

13.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjai jogviszonya: 

 közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

A munkáltatói jog gyakorlója az intézményvezető. 

14.  Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

15. A költségvetési szerv telephelyei: 
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3574 Bőcs, Hősök tere 1. Hrsz.: 447 (Családsegítő Központ) 

3575 Berzék, Rákóczi F. u. 55/a  Hrsz.: 322 (iroda) 

3576 Sajóhidvég, Forgács u. 33. Hrsz.: 222 (iroda) 

3577 Köröm, Rákóczi F. u. 11. Hrsz.: 97/1 (iroda) 

16.  A feladatellátást szolgáltató ingatlanvagyon: 

Az intézmény használatába kerülnek a szakmai feladat ellátásához szükséges Bőcs 

Községi Önkormányzat, Berzék Községi Önkormányzat, Sajóhidvég Községi 

Önkormányzat, illetve Köröm Községi Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi 

helyrajzi számú ingatlanok: 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. Hrsz.: 447 (iroda) 

3575 Berzék, Rákóczi F. u. 55/a  Hrsz.: 322 (iroda) 

3576 Sajóhidvég, Forgács u. 33. Hrsz.: 222 (iroda) 

3577 Köröm, Rákóczi F. u. 11. Hrsz.: 97/1 (iroda) 

Az intézmény kezelésében kerülnek az intézményi ellátáshoz kapcsolódó, a 

vagyonleltár alapján nyilvántartott berendezési tárgyak, eszközök és egyéb 

készletek. 

 

 

17.   A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az ingatlanvagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az illetékes Községi 

Önkormányzatok gyakorolják. 

Bőcs Községi Önkormányzat, a Társulás részére térítés mentesen biztosítja az 

ingatlanhoz tartozó infrastruktúrát, az alábbiak szerint:  

 Vízszolgáltatás 

 Szennyvízszolgáltatás 

 Villamos áram szolgáltatás 

 Internet szolgáltatás 

 Fűtés (TIGÁZ szolgáltatás) 

 Telefonszolgáltatás 

 

A vagyon feletti rendelkezési jogot a hatályban lévő önkormányzati 

vagyonrendelet szabályozza. 

 

Megjegyzés: Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2013. július 3-án 

módosította az alapító okirat felvezető szövegét, valamint az 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 

pontokat, továbbá kiegészítette a 6/A ponttal.  

 

Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel, illetve 2013. 07. 03-al lép 

hatályba.  

Bőcs Önkormányzat Képviselő-testülete ezen Alapító Okiratot megtárgyalta és elfogadta 

……………./2013…………….számú határozatával. 
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Egyidejűleg a Családsegítő Központ Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 356/2011 

(IX.13.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott 2011. szeptember 13. napján kelt 

egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Villásné Ildikó főmunkatárs 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 

 

4. napirendi pont: Bőcsi tekepálya használati díja (Takarékszövetkezet szeretné bérelni 

2013. július 1-től, október 31-ig heti 2 alkalommal) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Takarékszövetkezet sportolni szeretne, 

ezért bérelné a Bőcs Község Önkormányzat tulajdonát képező tekepályát 2013. július 1-től 2013. 

október 31-ig heti két alkalommal.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint a bérleti díjat úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a 

tekepálya infrastrukturális kiadásait.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

142/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Tekepályára bérlő kijelölés 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a tulajdonát képező tekepályára bérlőnek jelöli 

ki a Felsőzsolca Takarékszövetkezetet (3561 Felsőzsolca, Kassai u. 28.) 2013. július 1-től 2013. 

október 31-ig.  

Használati ideje: heti két alkalommal 

Használati díja: 2000 Ft/óra 

A Képviselő Testület meghatalmazza Macskás József mb. intézményvezetőt, hogy a szerződést 

(megállapodást) írja alá és a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: polgármester 

   intézményvezető 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Macskás József mb. intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos     
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5. napirendi pont: ÉRV számlája: br. 678.142.- Ft (Munkácsy u. 1 és Petőfi út 5. szám alatti 

ingatlanok házi átemelő egységgel történő szennyvíz bekötése) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a szennyvízcsatorna 

kiépítése során Bőcsön közel 100%-ban gravitációs rendszerrel működnek az ingatlanok. Két-

három ingatlan esetében beszélhetünk nyomott rendszerről, amelynek kiépítése nem történt meg 

ez ideig. Most sor kerül a Munkácsy u. 1. és a Petőfi u. 5. szám alatti ingatlanok házi átemelő 

egységgel történő szennyvízbekötésre. A kivitelezés költsége br. 678.142.- Ft.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

143/2013. (VII.24.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Munkácsy u. 1 és Petőfi u. 5. szám alatti ingatlanok házi átemelő egységgel 

történő szennyvízbekötése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 egyetért és támogatja azt, hogy a Bőcs Munkácsy u. 1 és Petőfi u. 5. szám alatti 

ingatlanok házi átemelő egységgel történő szennyvízbekötése megtörténjen 

 elfogadta azt, hogy a kivitelezés költsége br. 678.142.- Ft 

 felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

szerződés aláírására 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

 Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: MÁV rendezési terv módosítás javaslata (saját költségen, határozati 

javaslat mellékelve) 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a MÁV Zrt. kezdeményezi a 

helyi építési szabályzat és a rendezési terv módosítását. A MÁV Miskolc-Nyíregyháza vonalon 

pályamódosítást, korszerűsítést hajt végre, ezért a vasút melletti védőtávolság megnő.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

144/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rendezési Terv és a HÉSZ módosítására tett javaslat 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a NIF Zrt. (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 1134 Budapest Váci út 45.) mint kezdeményező kérésére megindítja az UTIBER-

UVATERV Konzorcium által tervezett Miskolc Nyíregyháza vasútvonal pályakorrekciója miatt 

szükséges módosítások átvezetését a településrendezési tervében és a helyi építési szabályzatban.  

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításának költségeit a kezdeményező 

finanszírozza, melynek feltételeit az Önkormányzat a NIF Zrt.-vel kötendő külön szerződésben 

rögzíti.  
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A Képviselő Testület határozata szerint az UTIBER-UVATERV Konzorcium köteles felvenni a 

kapcsolatot a PROVINCIA Területfejlesztési és Építészeti Tervező Kft.-vel(levelezési címe: 

3529 Miskolc Derkovits u.52; telephely címe: 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky u. 1-2.), ugyanis 

a rendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításával, az eljárás lefolytatásával az 

önkormányzat megbízta.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

 Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 PROVINCIA Kft. 3529 Miskolc Derkovits u. 52. 

 NIF Zrt. 1134 Budapest Váci út 45. 

     

 

7. napirendi pont: Injekciós tűgyár vételi ajánlata nettó 75 millió Ft (vevő: TISZACASH) 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a TISZA CASH vételi ajánlatot tett az önkormányzat 

tulajdonát képező injekciós tűgyár ingatlanra. Ajánlata nettó 75 M FT. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint a szakértői vélemény ettől magasabb vételárat rögzít. 

Javasolja, hogy a polgármester bocsátkozzon alkuba. Megítélése szerint az ajánlat 

elgondolkoztató, mert az ingatlan értéke folyamatosan csökken.  

 

Bai Lászlóné képviselő úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat várakozó állásponton legyen mert 

az ingatlan opciós szerződés alatt áll.  

 

Dendel Barnabás képviselő szerint a vállalkozás beindítására határidőt kell rögzíteni.  

 

Bálint László alpolgármester javasolja, hogy a Képviselő Testület hallgassa meg a TISZA 

CASH ügyvezetőjét, addig legyen elnapolva a napirend.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

145/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: TISZA CASH ajánlatáról szóló napirend elnapolása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete TISZA CASH ajánlatáról szóló napirendet 

elnapolta. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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8. napirendi pont: Gyurecskó Sándor sóstófürdői lakos végrehajtási kérelmének elutasítása 

(A KÚRIA megváltoztatta a B-A-Z megyei Bíróság és a Debreceni ítélőtábla ítéletét)  

 

Török Barna c. főjegyző szó szerint ismertette (felolvasta) a KÚRIA 

Pfv.III.20.995/2012/6(jún.21.) számú ítéletét. Az ítélet hatályon kívül helyezi a B-A-Z Megyei 

Bíróság elsőfokú ítéletét, valamint Debreceni Ítélőtábla másodfokú ítéletét. Az ítélet szerint 

alperes a Bőcs Község Önkormányzatának köteles megfizetni 64.095.507.- Ft-ot. A Magyar 

Államnak köteles megfizeti 2.000.000.- Ft eljárási költséget, 1.800.000.- Ft fellebbezési illetéket, 

3.500.000.- Ft felülvizsgálati eljárási illetéket.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

146/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A KÚRIA Pfv.III.20.995/2012/6(jún.21.) számú ítélete 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul vette a KÚRIA 

Pfv.III.20.995/2012/6(jún.21.) számú ítéletét, örömmel tapasztalta azt, hogy az igazságos döntés 

megszületett, mert így az önkormányzatot nem terheli az eljárás költségeinek kifizetése.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos      

 

 

9. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzat nyilatkozata a BÜKK-MAK LEADER 

Nonprofit Kft. részére, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 086/1 hrsz ingatlanon 

megvalósítsa „1 FALU-1MW” programot 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti azt a mintanyilatkozatot, amelyet a BÜKK-MAK LEADER 

Nonprofit Kft. az önkormányzat részére. A nyomtatvány szerint a Képviselő Testület hozzájáruló 

nyilatkozatát kéri ahhoz a Kft, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 086/1 hrsz-ú ingatlanon 

„1 FALU-1MW” program megvalósulhasson és működhessen. A nyilatkozatot a Képviselő 

Testület elé terjeszti.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

147/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Önkormányzat nyilatkozata a BÜK-MAK LEADER Nonprofit Kft. részére 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 az előterjesztés alapján megismerte a nyilatkozatot, aminek alapján hozzájárul ahhoz, 

hogy az önkormányzat tulajdonát képző 086/1 hrsz. ingatlanon valósuljon meg az 

„1FALU-1MW” program 

 tudomásul veszi, hogy a projektben kedvezményezetté válik az Élhetőbb Bőcsért 

Nonprofit Kft.  

 felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot cégszerűen írja alá és a fentiekkel 

kapcsolatos intézkedést tegye meg 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző     

 

 

10. napirendi pont: Hegymegi Dániel óvodás óvodai balesete  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy folyamatos 

konzultációt folytatott a Groupama Garancia Biztosítóval Hegymegi Dániel balesete ügyében. 

Az orvosi ellátással kapcsolatos költségei eléri a 300.000.- Ft-ot. Javasolja, hogy a biztosítóval 

történő egység megkötéséig az önkormányzat előlegezze meg a szóban forgó összeget.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

148/2013. (VII.03.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Hegymegi Dániel óvodás óvodai balesete 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért az előterjesztéssel, és hozzájárul 

ahhoz, hogy Hegymegi Dániel részére 300.000.- Ft-ot fizessen ki az önkormányzat 

támogatásként. Amennyiben a biztosító a kár összegét kifizeti, úgy a család köteles a 

határozatban megjelölt 300.000.- Ft-ot az önkormányzat részére visszafizetni.  

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Villásné Ildikó főmunkatárs 

   Hegedűs Erika vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

  

 

11. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester: 

 bejelenti, hogy szabadságon lesz július 9-től 16-ig és július 23-tól 30-ig 

 az ülést bezárta, mert egyéb bejelentés nem volt.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


