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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli és kihelyezett Képviselő Testületi ülésén 2013. 

08. 21-én (szerda) 11 órakor Balatonföldvár Önkormányzati Üdülőjében. 

 

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 

 

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 

149/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. BKSC 2013. évi támogatás kiegészítése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Bőcsi Horgász Egyesület támogatási kérelme  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Önkormányzati szalmabála-tározóhoz kamerarendszer kiépítése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Ingatlanok vezetékes ivóvíz bekötéséhez visszatérítendő hitel  

Előadó: Nagy László polgármester              

 

5. A KÚRIA ítéletének megtárgyalása, az ítélet végrehajtásáról döntés (alperes Gyurecskó 

Sándor Sóstófürdő). A perérték: 64.097.507.- Ft.  

Előadó: Nagy László polgármester 

  

6. Reklámtáblák (A3-as fényképek) készítése. Költsége kb. 150.000.- Ft 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Családsegítő Központ Alapító Okirata (módosítás, egységes szerkezetbe foglalás) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 
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8. Beiskolázási, óvodáztatási rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (2012-ben 4000 Ft/fő 

volt a támogatás összege) 

Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

9. Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

10. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása  

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

11. Csóka Lászlóné bőcsi lakos kérelme: „Kisebbségi Házat legyenek szívesek kifesteni és 

lejárólapozni az udvart” 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

12. Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztály határozata nyomozás megszüntetéséről  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

13. Badak Endre kérelme (Önkormányzat tulajdonában lévő „Farkasék féle ingatlan” 

megvásárlása) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

14. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

     10. Zárt ülés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: BKSC 2013. évi támogatás kiegészítése 

 

Nagy László polgármester: 

 az BKSC félúton van a TAO pénzek felhasználása útján, sokkal nagyobb lehetőségeket 

tartogat ezeknek a pénzeszközöknek a felhasználása 

 több vállalkozó ígéretét bírja az BKSC a TAO támogatások tekintetében  

 a labdarúgás Bőcsön Megye I. osztályban folytatódik, amely több pénzbe kerül  

 

Bai Lászlóné képviselő: 

 ismerteti az önkormányzati, valamint a TAO támogatások felhasználását, hozzáteszi, 

hogy 2013. augusztus 15-i állapotot tükrözi a beszámoló 

 önkormányzati támogatás 10 M Ft, TAO támogatás 10,079 M Ft, ebből kiadás kézilabda 

10,737 M Ft, labdarúgás 9,48 M Ft 

 megítélése a második félévre 7,5 M Ft támogatásra van szükség 

 

Dendel Barnabás képviselő jobban támogatná a szabadidő sportot, ezen belül fitnesz és 

konditerem kialakítására gondolt.  

 

K. Nagy László képviselő hasznosnak tartja a TAO támogatást, mert ebből lehet biztosítani az 

utánpótlással kapcsolatos kiadásokat, sőt az első TAO pályázatban kondi felszerelések is 

szerepeltek, csak nem tudtak TAO-s pénzt összegyűjteni. 
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Csicsek Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy mi változott az elmúlt időszakban az SC-nél, 

hiszen eddig 21 M Ft-ot költöttek el e célra.  

 

Bai Lászlóné képviselő: 

 kihangsúlyozza, hogy a TAO pénzekkel nem lehet kiváltani az önkormányzati 

támogatást, célirányosan kötelező azt felhasználni 

 a labdarúgó csapat, feljutott a Megyei I. Osztályba, ezért a támogatás magasabb 

 

Nagy László polgármester szerint feltétlen fontos a támogatás megítélése, mert csak így lehet 

biztosítani a Megyei I. osztályban történő szerepeltetést. Kihangsúlyozza, hogy a BKSC az 

Önkormányzat részére 1,1 M Ft bérleti díjat fizet a TAO támogatásból, tehát a támogatás 

összege valójában ennyivel kevesebb.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

150/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: BKSC 2013. évi támogatás kiegészítése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 elfogadta a 2013. első félévről szóló beszámolót 

 2013. második félévre 8,6 M Ft támogatást biztosít a BKSC részére 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    K. Nagy László labdarúgó szakosztályvezető  

    Nagy Attila kézilabda szakosztályvezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bai Lászlóné mb. ügyvezető (Bő-Víz Kft.)   

____________________________________________________________________________ 

     

2. napirendi pont: Bőcsi Horgász Egyesület támogatási kérelme 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Horgász Egyesület kérelmét, miszerint haltelepítésre 

300.000 Ft támogatást, de ennél az összegnél kevesebbel is megelégednek.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

151/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Horgász Egyesület támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja a Bőcsi Horgász Egyesület kérelmét.  

Haltelepítésre 200.000 Ft támogatást biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 
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    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Silye Lajos Bőcsi Horgász Egyesület elnöke    

 

 

3. napirendi pont: Önkormányzati szalmabála-tározóhoz kamerarendszer kiépítése 

 

Nagy László polgármester szerint feltétlen fontos a szalmabála-tározó bekamerázása a 

vagyonvédelem megelőzése miatt. Ezzel egyidejűleg fontosnak tartja az Önkormányzat 

tulajdonát képező József Attila úti ingatlan villamos energiával történő ellátását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

152/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati szalmabála-tározóhoz kamerarendszer kiépítése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete:  

 egyetért azzal, hogy a szalmabála-tározót kamerarendszer védje, támogatja annak 

kiépítését 

 az önkormányzat tulajdonát képező Bőcs, József Attila úti ingatlan villamosítását 

kezdeményezi 

 a fenti két feladatra nettó 500.000 Ft-ot biztosít, mint keretösszeget 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szerződést 

kösse meg. A fent megnevezett feladatokat a Bő-Víz Kft. fogja elvégezni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

   Bai Lászlóné mb. ügyvezető (Bő-Víz Kft.) 

 

 

4. napirendi pont: Ingatlanok vezetékes ivóvíz bekötéséhez visszatérítendő hitel  

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Bőcsön 21 db közkutat kapcsolt ki az 

ÉRV Zrt. az önkormányzat kezdeményezésére, a kiadások csökkentése érdekében. A településen 

9 db közkút működik tovább. Emiatt indokolt felülvizsgálni azt, hogy kik azok ingatlan 

tulajdonosok, akik kikerültek a vízellátásból. Eddig 44 db kérelem érkezett.  

 

Bálint László alpolgármester szerint körültekintően kell eljárni, és helyszíni szemlével kell 

megbizonyosodni arról, hogy kik a rászorultak és kik azok, akiknél ez ideig nem volt bevezetve a 

vezetékes ivóvíz.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

153/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Ingatlanok vezetékes ivóvíz bekötéséhez visszatérítendő hitel  
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Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete maximum bruttó 130.000 Ft kamatmentes, 

visszatérítendő hitelt biztosíthat vezetékes ivóvíz bekötésére ingatlanonként az alábbi feltételek 

mellett: 

 a kérelem alapján helyszíni szemle jegyzőkönyvet kell készíteni 

 a hitel törlesztő részlete 5-10 ezer Ft / hó 

 jelzálog bejegyzése a szerződésben a felvett hitel összegéig 

 engedményezési nyilatkozat aláírása 

 a hitel összege nem lehet magasabb a kivitelezés összköltségénél 

 amennyiben az adós egy részlettel elmarad úgy a hitelszerződést egyoldalúan megszünteti 

a Polgármesteri Hivatal és a hátralékot egy összegben kell kifizetni 

 kamatmentes hitelt az kaphat, akinek a határozat hozatal időpontjáig nem volt vezetékes 

víz bekötve az ingatlanra 

 a víz bekötése a kapuhoz legközelebb kialakítható aknáig terjed 

 a kamatmentes hitelt a kivitelezőnek lehet kifizetni az átadás-átvételi eljárás követően 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg, bírálja el a 

beadványokat, hitelszerződéseket írja alá.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző (helyszíni szemle) 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

Kissné kertész Mária főelőadó, mint eljáró ügyintéző (hitelszerződéssel 

kapcsolatos ügyintézés)     

     

 

5. napirendi pont: A KÚRIA ítéletének megtárgyalása, az ítélet végrehajtásáról döntés 

(alperes Gyurecskó Sándor Sóstófürdő). A perérték: 64.097.507 Ft.  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy az önkormányzat, mint 

felperes pernyertes lett a Gyurecskó S. elleni kártérítési ügyben. A per értéke 64.097.507 Ft + az 

első- és másodfokú felülvizsgálati kérelem eljárási költsége 2 M Ft.  

 

Dr. Nikházy László ügyvéd: 

 ismerteti a KÚRIA ítéletét, miszerint B-A-Z Megyei Bíróság, valamint a Debreceni Ítélő 

ítéletét hatályon kívül helyezte  

 a KÚRIA szerint az önkormányzat álláspontja helyes, ezért jogerős ítéletet hatályon kívül 

helyezte 

 a dr. Nónay György ügyvédi irodánál kell eljárni, hogy lehetséges-e megállapodni 

2.650.000 Ft visszafizetéséről 

 

Dendel Barnabás képviselő: 

 meggyőződése, hogy a perértéket nem tudja az önkormányzat behajtani, mert az 

alperesnek nincs vagyona, jövedelme is ismeretlen, - tehát a végrehajtásért nem szabad 

kockáztatni az eljárási illeték összegét, amely megközelíti a 20 M Ft-ot 

 kérdése az, hogy a tartozást nem lehet-e eladni egy behajtó cégnek? 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester azzal ért egyet, ha az ügyvédi iroda által felajánlott 2.650.000 

Ft helyett legalább 5 M Ft-ot követeljen vissza az alperestől az önkormányzat. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

154/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: KÚRIA Pfv. III.20.995/2012/6. számú ítélete (Önkormányzat – Gyurecskó S. ügye) 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 megismerte, örömmel vette tudomásul a KÚRIA Pfv.III.20.995/2012/6. számú ítéletét, 

amely szerint az önkormányzat végérvényesen pernyertes  

 elfogadta azt, hogy a per értéke 64.097.507 Ft + az első- és másodfokú felülvizsgálati 

kérelem eljárási költsége 2 M Ft 

 szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy alperes fizesse ki a perértékét 

 egyetért azzal, hogy a dr. Nónay György ügyvédi iroda az elsődleges tárgyalásokat 

követően legalább 5 M Ft-ot fizessen vissza az önkormányzat részére 

Felhatalmazza dr. Nikházy László ügyvédet, hogy tárgyalásokat folytasson dr. Nónay György 

ügyvéddel  e határozat és az ítélet végrehajtása ügyében. A felhatalmazás teljes jogkörrel 

ruházza fel dr. Nikházy László ügyvédet. 

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

a határozat végrehajtását. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptember 11-i Képviselő Testületi ülés. 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

EBÉDSZÜNET 15 órától 17 óráig. 

 

 

6. napirendi pont: Reklámtáblák (A3-as fényképek) készítése. Költsége kb. 150.000.- Ft 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet  arról, hogy az Zempléni 

Településszövetség Napokra, valamint a Falunapra a bőcsi intézményekről reklámtáblákat 

készíttetett. Ehhez kéri a fedezet biztosítást.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

155/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Reklámtáblák készítésének költsége 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és elfogadta az előterjesztést, 

aminek alapján a reklámtáblák készítésére 150.000 Ft-ot biztosít. 

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, mint eljáró ügyintéző  
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7. napirendi pont: Családsegítő Központ Alapító Okirata (módosítás, egységes szerkezetbe 

foglalás) 

 

Török Barna c. főjegyző bejelenti, hogy a Magyar Állam Kincstárral történő egyeztetést 

követően kialakult a Családsegítő Központ Alapító Okiratának végleg formája. Javasolja a 

módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt szöveg elfogadását. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

156/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testületének 140/2013. (VII.03.) 

önkormányzati határozatának módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 140/2013. (VII.03.) önkormányzati 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT, BŐCS 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

módosítása 
 

 

Az alapító okirat felvezető szövege az alábbiak szerint módosul: 

 

„A Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban Képviselő Testület) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.). Kormány 

rendelet 5. § (1) –(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:” 

 

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

„Az intézmény neve: Bőcsi Családsegítő Központ” 

 

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. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

„Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerint besorolása” 

 

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

„6/A. alaptevékenységek:” 

„6/B Államháztartási szakágazati besorolása:  

889900 Máshova nem sorolható egyes szociális ellátás bentlakás nélkül „ 
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Az alapító okirat 7. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

„Működési köre” 

 

Az alapító okirat 8. pont kiegészül a 8/A ponttal: 

„Alapítói jogával felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 

3574 Bőcs, Hősök tere 1.” 

Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

3574 Bőcs, Hősök tere 1.” 

 

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhidvég 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 16. pont megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

„ A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon” 

Az alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartási bejegyzéssel lép hatályba. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

157/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testületének 141/2013. (VII.03.) 

önkormányzati határozatának módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 141/2013. (VII.03.) önkormányzati 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
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(egységes szerkezetben) 

 

A Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban Képviselő Testület) az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.). Kormány 

rendelet 5. § (1) –(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 

alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv: 

1. Neve:      Bőcsi Családsegítő Központ 

2. Székhelye:     3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

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. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerint besorolása: 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889921 Szociális étkeztetés 

889924 Családsegítés 

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) 

    6/B Államháztartási szakágazati besorolása:  

889900 Máshova nem sorolható egyes szociális ellátás bentlakás nélkül 

7. Működési köre: 



 10 

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. 

8/A Alapítói jogával felruházott irányító szerv megnevezése, székhelye: 

 Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 

 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

9. Irányító szerv neve, székhelye:  

Bőcs – Berzék – Köröm - Sajóhidvég Családsegítő Társulása Társulási Tanács 

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

10.  A fenntartó neve, székhelye:  

Bőcs – Berzék – Köröm - Sajóhidvég 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: 

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) 
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16.  A feladatellátást szolgáló 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 térítésmentesen 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. 

 

Záradék: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.  

Bőcs Önkormányzat Képviselő-testülete ezen Alapító Okiratot megtárgyalta és elfogadta a 

156/2013(VIII.21) önkormányzati határozatával. 

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  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos  

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 
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8. napirendi pont: Beiskolázási, óvodáztatási rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

 

Nagy László polgármester továbbra is támogatja azt, hogy az önkormányzat 4.000 Ft-tal 

támogatja az óvodás és az iskolás gyerekeket. Eddig pénzben kapták meg a szülők ezt az 

összeget. Változtak a körülmények ezért javasolja megfontolásra, hogy a jövőben ezt az összeget 

elsősorban természetben kapják meg a szülők. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

158/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Beiskolázási, óvodáztatási rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 továbbra is indokoltan tartja az óvodáztatási, beiskolázási rendkívüli gyermekvédelemi 

támogatás megállapítását 

 a támogatás összege továbbra is 4.000 Ft/gyermek/tanév 

 a támogatás összegét elsősorban természetben kell meghatározni 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptember 30.  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

   Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

   Lipták Zsolt iskolaigazgató 

   Kissné Kertész Mária főelőadó 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos      

 

 

9. napirendi pont: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti Bőcs Község Önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét. Javasolja annak megtárgyalását és elfogadását. 

 

Dendel Barnabás képviselő javasolja, hogy a injekciós tűgyár csőszerkezetét bontsa vissza az 

önkormányzat, mert elkezdték azokat ellopni.   

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

159/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és elfogadta az Önkormányzat 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: 

 a középtávú vagyongazdálkodási tervet 2013-2016 évekre  

 a hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 2013-2023 évekre 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző     

 

 

Dendel Barnabás képviselő elhagyta a tárgyaló termet. 

 

10. napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás megállapodásának módosítása  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az önkormányzati törvény alapján módosítani kell a 

társulások megállapodását.  

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti Szabó Béláné keresetét és az ezzel kapcsolatos bírósági 

intézkedéseket.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

160/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás, - Társulási megállapodását.  

A határozatot minősített többséggel fogadta el a Képviselő Testület. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző  

  

 

Dendel Barnabás képviselő visszaérkezett a tárgyalóterembe. 

 

11. napirendi pont: Csóka Lászlóné bőcsi lakos kérelme: „Kisebbségi Házat legyenek 

szívesek kifesteni és lejárólapozni az udvart” 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az úgynevezett Kisebbségi Ház az önkormányzat 

tulajdona, amelyben többek között különböző felekezetek tartják összejövetelüket. Javasolja az 

épület karbantartását.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

162/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 



 14 

Tárgy: Kisebbség Ház karbantartása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 indokoltnak tartja a Kisebbségi Ház kifestését és az udvar burkolását sérült, már nem 

eladható burkolólapokkal.  

 kivitelező a Bő-Víz Kft. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Bő-Víz Kft. 

   Lippai József előadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

12. napirendi pont: Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztály határozata nyomozás 

megszüntetéséről 

 

Török Barna c. főjegyző szó szerint ismerteti a Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály 

Gazdaságvédelemi Alosztályának a nyomozás megszüntetéséről szóló 05010/4327-125/2011. bü. 

határozatát. A nyomozás alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás 

folytatásától sem várható eredmény, ezért a nyomozás megszüntetéséről döntött a rendőrség.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

163/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztály határozata nyomozás 

megszüntetéséről 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 05010/4327-125/2011. bü. számú határozatot 

megismerte, tudomásul vette és úgy döntött, hogy a jogorvoslattal nem él, - az ügyet lezártnak 

tekinti. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

13. napirendi pont: Badak Endre kérelme (Önkormányzat tulajdonában lévő „Farkasék 

féle ingatlan” megvásárlása) 

 

Nagy László polgármester ismerteti Badak Endre kérelmét, miszerint szeretné megvásárolni az 

önkormányzat tulajdonát képező „Farkas féle” ingatlant.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

164/2013. (VIII.21.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Badak Endre kérelme (Önkormányzat tulajdonában lévő Bőcs Bársonyos u. 23. 

szám alatti ingatlan hrsz.: 606 megvásárlása) 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Badak Endre bőcsi lakos kérelmét elutasította, 

mert az ingatlanra árajánlatot nem adott. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Lippai József előadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

14. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatta a Képviselő Testületet arról, hogy a szalmabála 

tározóhoz sikerült oszlopokat szerezni. Ennek kapcsán 22.000 Ft reprezentációs költségek 

használt fel.  

A kistérségi erdőtelepítéshez szabad területet kell kijelölni, - erre javaslatokat vár. Az 

erdőtelepítéshez telepítési tervet kell készíteni. 1 M Ft értékben kapott az önkormányzat 

csemetéket. A telepítés előtt művelési ág változásra és erdőtelepítési terv készítésre van szükség.   

 

 

Bai Lászlóné képviselő bejelenti: 

 25 ezer db csemetét adott eddig a kistérség 

 5 ezer db csemetét ültetett el a Bő-Víz Kft. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint nem biztos, hogy jó ötlet a nyárfa telepítés, - hiszen 

allergén növényről van szó.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


