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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületi ülésén 2013. 09. 12-én (csütörtök) 13 

órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester   

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

 

Távol maradását bejelentette:  

  Bálint László képviselő betegsége miatt 

 

Távol maradását nem jelentette be:  

  Tóth László képviselő  

 

Meghívott: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

        Stefánné Nagy Magdolna PB tag 

        Botlik Tamás bőcsi lakos 

 

Érdeklődő állampolgár: Szabó Béláné   

   

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 

165/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Botlik T. Bőcs, Erkel Ferenc u. 21. szám alatti lakos kérelme 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

2. Hernád Óvoda Bölcsőde 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv ismertetése, 

jóváhagyása 

Előadó: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

3. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról  

PB jelentése az I féléves gazdálkodásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Bai Lászlóné PB elnök 
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4. Nyilatkozat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

              

5. Bőcs Község Önkormányzat T-mobile flotta kintlévőségek 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 

6. 4/2009. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosítása, a közterület filmforgatási célra 

történő használatáról  

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

7. Rontó V. bőcsi lakos „fizetési előleg” kérelme 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

8. Lakótelepi térvilágítás tulajdonjog átadása az ÉMÁSZ részére 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Komlóska Község Önkormányzat kérése Engesztelő Mozgalomhoz való csatlakozás 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

10. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

11. Körtöltéssel érintett ingatlanok tulajdonjogi rendezése, - körtöltés vízjogi engedélyének 

szakhatósági eljárása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

12. BANTESZ  Szövetkezet kérelme, részletes fizetési határidő módosítására (augusztus 30. 

helyett december 31.) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

13. Bő-Víz Kft- Kurmai Zs. tervező, - tervezői szerződése (a szerződés értéke br. 130.000 Ft, 

amely önkormányzatot terheli) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

14.  Bőcs – Berzék – Köröm - Sajóhidvég Családsegítő Társulása 2013. II. félévi 

költségvetés elfogadása 

Előadó: Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 

15. Hegyi L.-né segély kérelme (rezsi, hitel, infrastruktúra) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

16. Lakatos Gy.-né gyermekének autóbusz bérlethez támogatást kér 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

17. Településfejlesztés, HÉSZ módosítás, partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

18. Bőcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

19. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

20. Zárt ülés 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Botlik T. Bőcs, Erkel Ferenc u. 21. szám alatti lakos kérelme 

 
Török Barnabás c. főjegyző szó szerint ismerteti Botlik Tamás kérelmét, miszerint a 

szemétszállítási díj 50%-át szeretné fizetni, mert családjának elegendő a 60 literes kuka.  

 

Nagy László polgármester tájékoztatást ad a hulladékgazdálkodási feladatokról: 

Mindenki által közismert a képződő hulladék káros hatása, ezért annak érdekében kell 

cselekednie az önkormányzatnak, hogy a hulladékszállítás, összegyűjtés folyamatos és naprakész 

legyen. Mindezek mellett indokolt odafigyelni a hulladékmennyiségének és veszélyességének 

csökkentésére, továbbá a használt hulladék szelektálására, újrahasznosítására. A hulladék minél 

nagyobb arányú szelektálása és hasznosítás előnyös a lakosság, valamint a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó cég részére. A 2012. évi CLXXXV. törvény pontosan 

meghatározza a hulladék összegyűjtésére, ártalmatlanítására vonatkozó feltétel rendszert. A 

hulladékra vonatkozó általános szabályok szerint a környezet és az emberiség egészségének a 

védelme nagyon fontos. A szóban forgó törvény szabályozza a hulladékgyűjtését, elszállítását, 

feldolgozását.  

Bőcs Község Önkormányzatra vonatkozó szabályokat az általa elfogadott 1/2003. (I. 31.) 

rendelet tartalmazza. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 

a szolgáltatóval kötött szerződés útján biztosítja. Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátására 

közbeszerzési eljárást folytatott le. A szerződéskötés során figyelembe vette azt, hogy a Cirkont 

Zrt. rendelkezik-e hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel. Bőcs Község 

Önkormányzat Képviselő Testülete 10 évre szóló szerződést kötött a Cirkont Zrt.-vel. A 

szemetet a Sajókazán több milliárdos pályázati pénzből kialakított EU szabványnak megfelelő 

telepre viszik. Itt feldolgozzák, környezetkímélő módon tárolják.   

Az önkormányzat rendeletében szabályozza az ingatlan tulajdonost terhelő díjfizetési 

kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezményeket.  

Bőcs település lakossága az elmúlt 4 évben mentesült a díjfizetési kötelezettség alól, mert az 

önkormányzat gazdasági helyzete erre lehetőséget biztosított. Az önkormányzat arra számított, 

hogy a lakosságtól elismerést fog kapni a kedvezményekért. Ezzel szemben, amikor 2013. január 

1-től bevezetésre került a hulladék elszállításával kapcsolatos szolgáltatási díj, csak kritikát 

kapott, ellenszenvet váltott ki.  Az önkormányzat kényszerhelyzetbe került, hiszen az állami 

támogatás, normatívák, valamint a helyi adók bevételének csökkenése miatt be kellett vezetni 

azt, hogy a lakosság szolgáltatási díjat fizessen.  

A nehéz gazdasági körülmények ellenére a szóban forgó rendelet módosítását követően 

kedvezményeket biztosít az alábbiak szerint: 

Az ingatlantulajdonos mentes a szolgáltatási díj alól, ha nem tartózkodik az ingatalonon, ha az 

ingatlan legalább 30 napja üresen áll, ha erről írásban tájékoztatja az önkormányzatot. Továbbá a 

60 éven felüli, egyedül élő, nyugdíjas ingatlantulajdonos jogosult a 60 literes hulladékszállító 

tartály (kuka) igénybevételére, használatára.  

A törvény rögzíti, hogy az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 

közszolgáltatási díjat fizet. Az ingatlantulajdonos az ingatlan területén képződő hulladékot gyűjti 

és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközként átadja. Az ingyenes lomtalanítás évente egy 

alkalommal történik.  

A közszolgáltatási díjat legalább egy éves díjfizetési időszakra egységnyi díjtételek szerint kell 

meghatározni. A szolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. A rendelkezésre 

állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, az ürítési 

díj a kezelt hulladék mennyiségtől függő költségek fedezetére szolgál.  

Az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi 

kamat adómódjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A szigorú szabályok szerint a tartozás 
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befizetésére felszólítást kell kiküldeni. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, úgy a 

díjhátralékot a Nemzeti Adó és Vám Hivatal hajtja be. Közös tulajdonban álló ingatlanok 

esetében a birtokosok felelőssége egyetemleges.  

Összefoglalva kéri a lakosság segítségét abban, hogy fizessék be a hulladékszállítás szolgáltatási 

díját, mert az önkormányzat jelenleg nem tudja átvállalni ezeket a terheket. Mindenki figyelmét 

felhívja, hogy a bőcsiek tegyenek meg minden annak érdekében, hogy a település tiszta, 

rendezett maradjon.  

A 110 literes kuka elszállítási díja ez évben már mérsékelve lett, mivel a kormány csak 4,2 % 

emelést engedélyezett. A beszedett díjat az önkormányzat a közmű cég megbízásából végzi ( 1 

fő munkahely megtartásával) a beszedett díjat a szolgáltatónak átutaljuk. A díj mértékére egyes 

önkormányzatoknak nincs ráhatása. A kormány az új hulladék törvény szerint remélhetőleg nagy 

arányú csökkentést fog eredményezi és végrehajtani. Nem tudjuk megoldani, hogy minden kukát 

külön mérjünk és nem is jó irány az, hogy mindenki csak annyi szemétdíjat fizessen amit 

lemérnének, mert ismerve magunkat a szemét nagy része a falu szélére kerülne megint. 

Ismételten kérek mindenkit, hogy a hulladékgyűjtő szigetekre szelektíven továbbra is vigyék el 

és a megfelelő konténerbe rakják be.  

Kérdezi Botlik Tamástól, hogy a fentiek alapján érthető-e a település és az önkormányzat 

problémája. Érthető-e az, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy Bőcs 

élhető legyen, annak ellenére, hogy a hatályos jogszabályok kötelező feladatként jelölik meg a 

hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat. 

 

Botlik Tamás:   

 megértette a problémákat és azt, hogy minden lakos nem kaphat kedvezményt, csak a 

rendeletben megjelölt feltételek alapján a 60 éven felüliek  

 megítélése szerint a Cirkont Zrt. pontatlan adatok alapján számolja fel a szolgáltatás díját 

 példaként hozza a veresegyházi önkormányzatot, ahol bárki választhatja a 60 literes kukát 

 elfogadta a polgármester tájékoztatóját, valamint az elutasító határozatot  
 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

166/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Botlik Tamás kérelme 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elutasítja Botlik Tamás kérelmét, mert nem 

felel meg a kedvezményezettek körére vonatkozó feltételeknek. Az alakszerű határozatot a 

Polgármesteri Hivatal kézbesíti.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző    

 

Botlik Tamás bőcsi lakos elhagyta a tárgyalótermet. 

____________________________________________________________________________ 

     

2. napirendi pont: Hernád Óvoda Bölcsőde 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv 

ismertetése, jóváhagyása 

 
Csucsiné Török Dóra óvodavezető:  

 5. alkalommal készítette el a munkatervet 
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 részletesen, havi bontásban írta le a feladatokat a törvénynek megfelelően 

 megítélése szerint a személyi és tárgyi feltételek kifogástalanok, ennek ellenére jónak 

tartaná ha kapna az intézmény 1 fő közhasznú dolgozót 

 munkaterv készítésénél figyelembe vette az integrációra és a tehetséggondozásra 

vonatkozó előírásokat 

 

Nagy László polgármester  kéri az intézményvezetőt, hogy adjon korcsoport bontást két héten 

belül, mert 2014. szeptember 1-től a három éven felüli gyerekeknek kötelező az óvoda. Külön 

kimutatást kér a nem bőcsi gyerekekről. Bejelenti, hogy elkészült a belső-bőcsi óvoda felújítása.  

 

K. Nagy László elhagyta a tárgyalótermet. 

 

Dendel Barnabás képviselő  szerint nyílt napot kellene tartani az óvodában, mert vannak olyan 

bőcsi lakosok, akik más településre hordják a gyereküket óvodába. Értesítést is kellene küldeni, 

hogy tudjon a nyílt napról az érintett lakosság.  

 

Csucsiné Török Dóra  úgy gondolja, hogy a karácsonyi ünnepség és gyereknap alkalmas lenne 

a nyílt nap megtartására. 

 

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

167/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Hernád Óvoda Bölcsőde 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv ismertetése, 

jóváhagyása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és jóváhagyta a Hernád Óvoda 

Bölcsőde 2013/2014 nevelési évre vonatkozó munkatervét 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető elhagyta a tágyalótermet. 

 

 

3. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról  

        PB jelentése az I féléves gazdálkodásról 

 

Bai Lászlóné PB elnök:  

 a működésre előirányzott bevétel 52,4 %-ra teljesült 

 a működési kiadásra előirányzott teljesítés: 47 % 

 fejlesztés, felújítás, kiadás, bevétel arányait az I-III negyedéves jelentés során tovább 

pontosítják  

 stabil az önkormányzat gazdálkodása, finanszírozási gondokkal nem küzd, hitel felvételre 

nincs szükség 

 a beszámolót a PB elfogadásra javasolja 

 

K. Nagy László képviselő visszatért a tárgyalóterembe. 
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Nagy László polgármester ismeri a pénzügyi csoport helyzetét, nagyon hiányzik a 

csoportvezető. A jövőben szükség esetén be kell állítani egy olyan helyettest, aki az ilyen 

gondokat megoldja.  

 

Török Barna c. főjegyző: 

 a pénzügyi csoport nagyon nehezen tudja tartani a határidőket, hiszen egy fő végzi a 

határidős feladatokat. Rajta kívül dolgozó előadók, valamennyien kezdő szakemberek.  

 nagyon nehéz egy éven van túl a Polgármesteri Hivatal, hiszen 2012. szeptemberében 

indult az iskolák átszervezése, 2012. novemberében kellett elkezdeni a Polgármesteri 

Hivatal átszervezést, hiszen személyi elvonások (áthelyezések) hatáskör elvonások 

történtek. Ez érintette az adóigazgatást is, hiszen az előadót átvette a Járási Hivatal.  

 A fenti nehézségek ellenére a határidős pénzügyi feladatokat teljesítették úgy, hogy 

közben kiszolgálták az Állami Számvevőszék revizorait.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

168/2013. (IX.12) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: PB jelentése az I féléves gazdálkodásról 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület megismerte és elfogadta az önkormányzat I. 

féléves gazdálkodásáról szóló PB jelentését.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bai Lászlóné PB elnök 

    Villásné Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

169/2013. (IX.12) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásról 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület megismerte és elfogadta az önkormányzat I. 

féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bai Lászlóné PB elnök 

    Villásné Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

Dendel Barnabás képviselő tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy a gépjármű adóról 

kiküldött tájékoztató levelek olvashatatlanok. Javasolja egy jobb program megvásárlását.  
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Dendel Barnabás képviselő elhagyta a tárgyalótermet. 

Stefánné Nagy Magdolna PB tag elhagyta a tárgyalótermet. 

 

 

4. napirendi pont: Nyilatkozat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról 

 

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

egy millió forintba kerül a Bursa Hungarica pályázaton keresztül támogatott diákok ellátása. 

Ehhez a támogatáshoz hozzájárul az illetékes minisztérium is. Javasolja továbbra is a 

pályázathoz történő csatlakozást.  

 

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

170/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Nyilatkozat a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete kinyilatkozza, hogy a következő tanévre is 

csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző     

     

 

5. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzat T-mobile flotta kintlévőségek 

 

Nagy László polgármester: 

 javasolja, hogy az önkormányzat a saját honlapján tegye közzé, azoknak a nevét akiknek 

a tartozása meghaladja a 10.000 Ft-ot és felszólításra sem fizették ki hátralékukat.  

 jelenleg 600 embernek van flottás előfizetése, óriási előnye, hogy az egymás közti 

beszélgetés teljesen ingyenes 

 a nyilvántartás szerinti kintlévőség meghaladja a 200.000 Ft-ot 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint a személyiségi jogok védelme miatt egyeztetni 

szükséges az ügyvéddel. 

 

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

171/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat T-mobile flotta kintlévőségek 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 egyetért azzal, hogy a T-mobile flottás szolgáltatás továbbra is működjön 

 tudomásul veszi azt, hogy a kintlévőség meghaladja a 200.000 Ft-ot 



 8 

 támogatja a hátralékosok listájának közzétételét, különösen, akkor ha a hátralék összege 

meghaladta a 10.000 Ft-ot. A közzététel az önkormányzat honlapján történik, legalább 

egy felszólítást követően.  

 tudomásul veszi jelenleg 600 embernek van flottás előfizetése 

 a szerződés szövegét javasolja a fentiekkel kiegészíteni 

 felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

szerződés aláírására 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: 4/2009. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosítása, a közterület 

filmforgatási célra történő használatáról  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet. 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2013. ( IX.12.) önkormányzati rendelete 

a közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról és a használati díjakról 

4/2009. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a 

törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, 

az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

A rendelet a következő alcímmel és a 23/A§, 23/B§-al egészül ki: 

 

A közterület filmforgatási célú használata 

 

23/A. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú 

közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-

testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 

témájú filmalkotások. 

 

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 
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2. § 

 

23/B. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartama. 

 

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-

használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

 

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és 

a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-

használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén 

az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

 

(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) 

nem haladhatja meg a 300 m2 területet.  

 

(5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz 

az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 

nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

(7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat 

jóváhagyását meg kell tagadni. 

 

3. § 

 

(1) E rendelet kihirdetést követően 2013. szeptember 16-án lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti a 4/2009. (IV.3.) rendelet 23. §. (1) és (2) bekezdése 

 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet. 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 4/2009. (IV. 3.) sz. rendelete 
 

 

a közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat 

engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról 

 

egységes szerkezetben 
 a 9/2009. (V.14.) sz. és a 18/2009. (XII. 01.) sz., 11/2013. (IX.12.) sz. rendeletben foglalt módosításokkal 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a 1/1975.(II.5.) KPM-BM 

számú együttes rendelet, az 1988. évi I. törvény és a 89/1988.(XII.20.) MT. számú rendelet 

előírásaira, abból a  célból, hogy közigazgatási területén lévő közterületek rendeltetésszerű 

használata biztosított legyen, továbbá annak érdekében, hogy műszaki, forgalmi és ellátási 

szempontból arra alkalmas területeken a vállalkozásokat segítse - a helyi 
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önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ szakaszában foglalt felhatalmazás 

alapján - az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 
I. A rendelet hatálya 

 

 

1. § (1) E rendelet hatálya Bőcs Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A közúti közlekedés szabályainak - a közúton baleset vagy egyéb okból 

meghibásodott és forgalmi akadályt képező járművekre vonatkozó rendelkezéseinek - 

alkalmazását jelen rendelet nem érinti. 

 

2. § (1)  E rendelet alkalmazásánál közterületnek minősül minden – Bőcs Község 

közigazgatási területéhez tartozó – közhasználatot szolgáló olyan állami, önkormányzati, 

ill. személyi tulajdonban lévő terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki 

használhat, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet (pl. közút, 

járda, tér, park), ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a 

közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is. 

 

(2) Közhasználatú zöldterületnek minősül az a zöldfelület is, amelyen a fásítás vagy 

parkosítás már megkezdődött, továbbá az a terület, melynek kertészetileg fenntartott 

gyepfelülete esetleg hiányos. 
 

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület 
 

a./ önkormányzat tulajdonában lévő parkok 

            b./ belterülethez csatlakozó - önkormányzati tulajdonban lévő parkerdő, véderdő, 

            c./ önkormányzat tulajdonában lévő sporttelepek, sportparkok,játszóterek, 

            d./ közlekedési pályák zöldterületei. 

 

 

II. A közterületek rendje 
 

3. § (1) Bőcs Község közterületein: 

 

a./ tilos gépjármű védősátrat elhelyezni, 

            b./ lakókocsi, utánfutó 30 nap elteltével csak közterület-használati engedély  

                birtokában tárolható. 

 

(2) A megállási és várakozási tilalom ellenére parkoló gépjárművek elszállítását Bőcs 

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ügyintézője és a  közterület-felügyelők 

kezdeményezhetik. 

 

(3) A közterületen üzemképtelen járművek (roncsautók) közterület-használati engedély 

nélkül csak a KRESZ 59. §-ában foglaltak szerint és ideig tárolhatók. 

 

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelennek minősül: 
 

a./ baleset következtében károsult, a baleset folyamán üzemképtelenné vált és elhagyott (a 

helyszínről főútvonalon    8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított) 

jármű,
 

 

b./ a műszaki engedéllyel és jelzéssel vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve a 

hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan nem üzemképes, 
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karosszériája erősen elhasználódott, rongálódott szétbontása megkezdődött, felbakolt 

állapotban van, nyílászárói nem zárhatók, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédői 

hiányoznak és a Bőcsi Polgármesteri Hivatala előzetes felszólítására a közterület-

használati engedély beszerzésére tulajdonosa, üzembentartója 15 napon belül nem 

intézkedik. 

A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 napra - forgalmi és parkolási 

szempontból akadályt nem jelentő, konkrétan meghatározott mellékútszakaszra vagy 

közterületre adhatja ki. Az engedély nem hosszabbítható meg. A közterület-használati 

engedélyt a járműben jól látható módon kell kihelyezni.  

 

(5) Az e rendelet megszegésével közterületen tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező, 

valamint a hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen járműveket a tulajdonos vagy 

üzembentartó költségére a Polgármesteri Hivatal köteles elszállítani, a (4) bekezdés a./ és 

b./ pontban meghatározott határidők szerint. Az elszállítás előtt a jármű műszaki 

állapotáról a felügyelet videó felvételt készít. 

 

(6)  

a./ Az elszállított járműveket a Polgármesteri Hivatal a tulajdonos vagy az üzembentartó 

költségére és veszélyére tárolja. 

 

b./ Amennyiben a tulajdonos vagy üzembentartó kiléte megállapítható, a Polgármesteri 

Hivatal a beszállítás napjától számított 15 napon belül köteles a tulajdonost vagy 

üzemben tartót írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására.  

 

c./ Ha a tulajdonos vagy üzembentartó kilétének megállapítása a jármű felnyitását igényli, 

úgy a beszállítást követő 15. és 30. nap között a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv 

felvétele mellett a járművet felnyitja és a szükséges adatok megállapítását követően lezárja. 

A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell az azonosításhoz 

szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a  és a szükséges adatok 

megállapítását követően lezárja. A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül 

rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és 

a felnyitás során tapasztalt, beszállításkor nem rögzített sérüléseket. 
   

 

(7) Bőcs Község közigazgatási területén vállalkozási célra használt jármű közúton vagy 

más közterületen nem tárolható, kivéve 

 

a./ ha a vállalkozáshoz használt jármű  3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget nem 

haladja meg. 

 

b./ az a jármű amelynek konkrét mellékútszakaszon történő tárolására a Polgármesteri 

Hivatal hozzájárult és  közterület-használati engedéllyel rendelkezik. 

Engedély nem adható ki kiépítetlen - szilárd burkolattal el nem látott - vagy nem kellő 

teherbírású, szélességű utakra. Az előírás a megközelítő útszakaszra is vonatkozik, 

 

c./ azokat a közterületeket, amelyeket az önkormányzat tárolási célra kijelöl. Ezeken a 

területeken a járművek rendszeresen közterület-használati engedély birtokában tárolhatók. 

 

(8) Járműtárolásnak minősül a célirányos munkavégzésen, valamint a le- és felrakodáson 

túli várakozás, parkolás. 

 

(9) A vállalkozási célra használt jármű telephelyen történő tárolásának 

(engedélyezésének) feltétele a jármű méreteinek megfelelő nagyságú terület, valamint a 

telephelyhez (tárolóhelyhez) vezető megfelelő teherbírású és szélességű út megléte, 
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biztosítása. A telephely, tárolóhely engedélyezéséhez szükséges nyilatkozatot a 

Polgármesteri Hivatal adja ki. 

 

(10) A vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen, 

kizárólag eseti jelleggel közterület-használati engedély nélkül is tárolható. 

 

(11)  A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabály összehasonlításáról szóló 

561/2006/EK rendeletben meghatározott a közúti személy és áruszállítást végző 

járművezetőkre vonatkozó kötelező pihenőidő letöltésének ideje alatt a vállalkozási célra 

használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen közterület-használati engedély 

nélkül is tárolható. 

 

4. §
 
 (1)

 
A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá a 3. § (6). bek. b./ pontjában 

meghatározott 30 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a Polgármesteri 

Hivatal értékesítheti. 

 

(2) A járművek és az azokban talált tárgyak, ingóságok értékesítésére és megsemmisítésére 

vonatkozó polgári-jogi, valamint a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat megfelelően 

kell alkalmazni. Azok értékét a Polgármester Hivatal (ha szükséges szakértő bevonásával) 

állapítja meg. 

 

(3) Az értékesítés során befolyt összeget a felügyelet intézkedésével kapcsolatos költségek 

levonása után 5 évig elkülönített számlán kell kezelni, ezt követően a Bőcs Községi 

Önkormányzat bevételét képezi. 

 

(4) A tulajdonos vagy üzembentartó a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során 

befolyt – a Polgármesteri Hivatal költségeivel csökkentett – összegre jogosult igényét 

érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja. 

 

(5) A jármű elszállítása esetén a tulajdonos vagy üzembentartó átalány költségként:
 

 

- motorkerékpárnál 2.000 Ft+ÁFA 

- személygépkocsinál 8.000 Ft+ÁFA 

- tehergépjárműnél, autóbusznál 10.000 Ft+ÁFA szállítási költséget  

- míg tárolás címén az elszállítást követő naptól napi 500 Ft+ÁFA 

költséget köteles megfizetni. 

 

5. § A Polgármesteri Hivatal a közhasználatú zöldterületek állagmegóvása érdekében a 

használatot korlátozhatja a (pl. a fűre lépést, labdázást, kutyasétáltatást tilthatja). 

 

6. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek rendeltetéstől 

eltérő használata esetén a Polgármesteri Hivatal hozzájárulása és közterület-foglalási 

engedély szükséges. 

 

(2) Közterületen lévő fák kivágása esetén - balesetveszélyessé vált, valamint elpusztult és 

életképtelen fákat kivéve - a károkozót a kivágott fa pótlására lehet kötelezni. 
 

(3)
 
A bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fa helyét, a fák darabszámát, a kivágás 

indokát, faját, átmérőjét a bejelentő(k) nevét, lakcímét. 

 

(4) Bontás, kisajátítás esetén - akkor is, ha az nem közhasználatú zöldterületet érint - már 

rendezési, beépítési és beruházási programszinten a 20 cm törzsátmérő feletti fák un. fa 

felvételi terven való rögzítését el kell végezni. Már a település- szerkezeti szabályozási terv 
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készítésénél figyelembe kell venni az értékes, koros növényeket és egyeztetni kell a 

közművekkel is. 

 

(5) Kiviteli tervszinten részletes favédelem-tervet kell készíteni, a tervnek a szanálandó 

területen található minden 20 cm törzsátmérőnél vastagabb fát tartalmaznia kell korra, 

állapotra, fajtára való tekintet nélkül. Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fa fajtáját, 

darabszámát és 50 cm magasságban mért törzsátmérőjét. A helyszínrajzon és 

jegyzőkönyvben külön jelölni kell az átültetendő, kivágandó és megmaradó egyedeket. 

 

(6) A tervekben meghatározott, az építési területen megmaradó növényzet védelméről a 

kivitelezőnek, beruházónak gondoskodni kell. 

 

(7) Amennyiben a növényzet a kivitelezési munkák miatt megsérül, és ennek 

következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés befejezését követő 1 éven belül a 

növényzetet pótolni. 

 

(8) A favédelmi terv betartását a bontás és építés ideje alatt az I. fokú építésügyi hatóság 

köteles ellenőrizni. 
 

(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlannal határos járda és útburkolat széle közötti 

zöldterületen a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a fák és bokrok metszését 

elvégezni. 
 

(10) A növényvédelmi munkák megkezdése előtt a munkálatokat végeztető köteles a 

lakosság figyelmét megfelelő tiltó táblák elhelyezésével felhívni, az egészségügyi 

várakozási időtartamra. 

 

(11) Az Alapítványok, Civil szervezetek által, hatósági engedélynek megfelelően 

létrehozott, és közterületen elhelyezett, Bőcs Községi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala részére átadott, képzőművészeti alkotások, emléktáblák, emlékművek 

karbantartásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

 

 

7. §  (1) A közterületen tilos a 
 

a./  szemetelés, 

b./  kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása, 

helyükről elmozdítása, 

c./ virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák törzsét hirdetésre, ágait 

kötél vagy kábel rögzítésére használni, 

d./ élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjteni, 

e./ közterületen lévő fát külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül 

kivágni, megrongálni. 
 

(2) A közhasznú zöldterületen tilos 
 

a./ az ott természetes körülmények között élő állatok bármely eszközzel 

történő zavarása, madárfészkek rongálása, 

b./ járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni, 

c./  sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni, 

d./ a gyepfelültre letelepedni, illetve azon járni, kivéve az e célra kijelölt és 

felirattal jelzett területeket, 

e./ közhasználatú zöldterületekre, illetve játszótérre állatot bevinni, 

beengedni. 
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8. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztása 
 

a.)  a községi közterületeken, 

b.) a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi 

létesítményekben, helyiségekben, 

c.) olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt 

álló, nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetőek. 
 

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya 

 

a.)  az (1) bekezdés c.) pontjában felsorolt helyekre, ha ott a szeszesital 

értékesítés engedélyezett, 

b.)  a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek 

(terasz, kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitvatartási időben, 

c.)  az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, majális jellegű és más 

alkalmi rendezvényekre, 

d.)  az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre, 

e.) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendezvényeire. 
 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából 
 

a.)  közterület: az út, utca, parkoló, tér, a járda, a járdasziget, a közpark, a 

parkosított terület, a játszótér, a lépcső, 

b.) közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő művelődési ház, 

sportpálya és egyéb sportlétesítmények 
 
 

 

III. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának feltételei, szabályai 
 

 

9.§ (1) Rendeltetéstől eltérő közterület-használatnak minősülnek a 13. és 15.§-ban 

meghatározott esetek. A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: 

közterület-használat) engedély szükséges a 13.§-ban részletezett esetekben. 

 

(2) A közterület-használatért a 1. sz. mellékletben foglalt díjat kell megfizetni, kivéve ha a 

rendelet mérséklésre, vagy a mentességre ad lehetőséget. 

 

(3) A közterület-használati engedélyt akkor is kérni kell, ha a tevékenység egyébként 

díjfizetési mentességet vagy kedvezményt élvez, lehetősége szerint a tevékenység 

megkezdése előtt, illetve – amennyiben erre nincs lehetősége - a tevékenység megkezdése 

után haladéktalanul. 

 

(4) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg 

a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, 

ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. 

 

(5) A fizetendő közterület-használati díjat és fizetésének módját az engedélyben az 

engedélyező hatóságnak kell meghatározni. Egyszeri alkalmi engedély esetén a díjat egy 

összegben előre kell megfizetni. 

 

(6) A már befizetett - és esedékessé nem vált - közterület-használati díj csak előzetes 

kérelem alapján téríthető vissza, amennyiben a közterület használat megszűnése igazolt. 
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(7) Az üzlettel rendelkező vállalkozók portáljuk előtt az üzletkörükbe tartozó árufajták 

árusítására maximum 4 m
2
 területet vehetnek igénybe. Ezen engedélyesek az utcabútort 

közvetlenül az üzlet portáljához kapcsolódóan kötelesek elhelyezni. 

 

(8) Közterületi zenés rendezvényeknél erősítő berendezés nem használtató, és a fellépő 

csoport nem lehet nagyobb öt főnél, kivéve az idegenforgalmi és kulturális szempontból 

jelentős eseményeket. Tilos az ilyen tevékenység 22.00 - 7.00 óra között. 

 

(9) Nem adható közterület-használati engedély: 

 

a)  a környezeti ártalmakkal járó tevékenység gyakorlására, 

b)  szeszes ital, kávé és dohányáru árusítására, továbbá erotikus és szexuális áruk 

bemutatására és értékesítésére, 

c)  a büfékocsiból (lakókocsiból) történő árusításra az ünnepi, alkalmi rendezvények 

kivételével, 

 

(10) A közterület használattal összefüggésben a keletkező hulladékot és az alkalmazott 

utcabútort a tevékenység befejezésével a közterületről naponta el kell távolítani. 

 

(11) A területhasználat megszűnése vagy az engedély visszavonása esetén az engedélyes 

köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. Ennek megtörténtét a 

Polgármesteri Hivatal részére haladéktalanul írásban be kell jelentenie. 

 

(12) Az anyagok és szerkezetek tárolása csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi 

óvórendszabályokban előírt módon történhet. 

A közterület-használat - az 12. §. /3/ bekezdésében említett esetben - csak az építési munka 

végzésének tartamára engedélyezhető. Az építési munka várható idejét a (kezdő és utolsó 

nap) írásban be kell előre jelenteni, továbbá az építési munka  várható időtartamában 

történő változást is írásban be kell jelenteni, haladéktalanul az erre okot adó körülmény 

bekövetkezésekor.  

  

(13) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használat esetén: 

a) szükség szerint a közterület felől a községképi követelményeket kielégítő kerítés 

létesítendő, 

b) ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogközlekedés a másik 

oldalon lévő járdára nem terelhető át az engedélyes köteles a gyalogosok számára 

védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint nappal is megvilágítani. 

 

10.§ (1) A képviselőtestület a közterület-használati engedélyek kiadására vonatkozó 

hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 

 

(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött építési 

munkával kapcsolatban szükséges, annak engedélyezése felöl az építési (létesítési) 

engedélyezési eljárás lefolytatásával egyidejűleg szükséges intézkedni. 

 

 

A hatóságok közreműködése 

 

11.§   (1) A közterület-használati engedélyezési eljárásban a 2. sz. mellékletben felsorolt 

hatóságok és intézmények  működnek közre. 

 

(2) A hatóságok hozzájárulását az eljáró hatóság szerzi be. 
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 Az engedély iránti kérelem 

 

12.§ (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni 

kívánja. 

 

(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött 

épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési 

engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az építtetőnek kell kérnie. 

 

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos 

állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az 

építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie. 

 

 

IV. AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

 

 Engedélyhez kötött közterület használat 

 

13.§ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 

 

a) épület elhelyezésére, 

b) a közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, 

fedett várakozóhelyiség elhelyezésére, 

c) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek 

céljára, 

d.) díszkút, vízmedence, szökőkút és köztárgyak (pad, figyelmeztető és   

      tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére, 

e) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezésére, 

d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 

e) alkalmi és mozgóárusításra, javító-, szolgáltató tevékenységre, 

f) film és televízió felvételre, 

g) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek 

elhelyezésére,  

h) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység céljára járműről végzett hangos reklámra. 

 

 

A közterület-használati díj mértéke és megállapításának módja 

 

14.§  (1) A terület nagyságának megállapítása során figyelembe kell venni a tevékenység 

folytatásához szükséges teljes területet. 

 

(2) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat 

létesítményei,  

b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a 

köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei, 

c) az országos és a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó gazdasági társaságok e 

tevékenységéhez szükséges létesítményei, 

d) köztárgyak elhelyezése (pl. díszkutak, vízmedencék, szökőkutak), 

e)  a közvetlen életveszély elhárításának, 

f)  a kifejezetten közérdekű, sport, kulturális vagy jótékony, 

g) közterületi zenés rendezvények (a 9.§. (8) bekezdésben meghatározott esetekben) 

h)    mezőgazdasági termékek árusítása 
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i)  március 1. és november 30. napja közötti időszakban: építési törmelékek és 

anyagok tárolása 

céljára igénybe vett területek után. 

 

(3) A képviselőtestület által egyedi kérelem alapján egyedi esetekben  meghatározott 

szolgáltatások nyújtása esetén sem kell közterület- használati díjat fizetni. 

 

 

 

Engedély nélküli közterület-használat 

 

15.§ Nem kell közterület-használati engedély: 

 

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 

területének elfoglalásához,  

b)  az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 

elhelyezéséhez, 

c)  a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek 

hibaelhárítása érdekében végzett munkához,  

d) az önkormányzati és országgyűlési képviselői választások jelöltjeinek a kampány 

időszaka alatti hirdetéseire. 

e) Az Országos Építésügyi Szabályzat által engedélyezhető közterületbe     nyúló 

épületrészek, épülettartozékok (előlépcső, lejárat, korlát, stb.) létesítéséhez. 

        f)   Azon állandó bőcsi lakhellyel rendelkező magánszemélyeknek, akik Bőcs  

             Község közigazgatási területén lévő saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlanukon  

             előállított zöldséget, gyümölcsöt és virágot árusítanak. 

 

 

Engedélykérelem és mellékletei 

 

16.§  Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, személyi adatait, 

b)  a közterület-használat célját és időtartamát,  

c) a közterület-használat helyének, módjának és terület nagyságának pontos 

meghatározását (helyszínrajzi jelöléssel), 

d) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének, a terület tisztántartásának 

módját. 

e) a használni kívánt utcabútor tervrajzát vagy fényképét és paramétereit (3 

példányban), 

f)  a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. 

vállalkozói igazolvány, működési engedély) másolatát. 

g.) mutatványos tevékenységnél a berendezésekre vonatkozó érvényes 

biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, tanúsítványt. 

 

 

A kérelem elbírálása 

 

17.§ Az engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi 

szabályzatot, a településrendezési terveket, a településképi és műemlékvédelmi, a 

környezetvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt 

követelményeket. 
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A határozat meghozatala és tartalma 

 

18.§ Az engedélynek tartalmaznia kell: 

 

a)  az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, 

b)  a közterület-használat célját és időtartamát, 

c) a közterület-használat helyének, módjának, terület nagyságának és feltételeinek 

pontos meghatározását, 

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt 

előírásokat, 

e) a használat megszűnése vagy az engedély visszavonása esetére vonatkozó 

előírásokat, 

f) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és 

fizetésének módját, 

g) az óvadékra vonatkozó rendelkezést. 

h) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell 

jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott  helyen  vagy  

körzetben kézből vagy járműről történhet-e. 

 

 

A határozat közlése 

 

19.§  Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: 

a) a kérelmezővel, 

b)  az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 

c) a  közterületek ellenőrzését, felügyeletét ellátó szervezettel, 

d) a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőjével. 

 

 

 Az engedély érvénye és alkalmazása 

 

20.§ (1) Az engedély:  

a) meghatározott idő elteltéig, 

b) a megállapított feltételek bekövetkeztéig, 

c) visszavonásig  

érvényes jelleggel adható. 

 

(2) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. 

 

(3) Ha az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 

szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak 

bejelenteni. 

 

 

(4) A közterület-használati engedélyt, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését 

igazoló iratot engedélyes a közterület használatakor köteles magánál tartani és a 

tevékenység ideje alatt cégtáblát kihelyezni. 

 

(5) A közterület-használati engedély nem ruházható át. 
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Engedélytől eltérő és engedély nélküli használat 

 

21.§ (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett 

célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig 

nem tesz eleget. 

 

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az 

engedélyező hatóság vagy az ellenőrzésre jogosult felhívására köteles a használatot 

megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény 

nélkül - helyreállítani. Amennyiben ezen kötelezettségének a megadott határidőre nem tesz 

eleget, az ellenőrzésre jogosult szerv azt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezheti. 

 

(3) Azt aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az 

engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, a szabálysértés 

jogkövetkezményein túlmenően, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára 

az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kell kötelezni. 

 

(4) Amennyiben az előírások be nem tartása miatt a közterület-használati engedélyt a 

hivatal visszavonja, úgy a korábbi használó a város közigazgatási területén belül a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig nem kaphat közterület-használati 

engedélyt. 

 

 

Hatósági ellenőrzés 

 

22.§ (1)A Polgármesteri Hivatal ügyintézője és a közterület-felügyelők kötelesek a 

közterület-használatokat folyamatosan ellenőrizni és az engedély nélküli használat esetén 

minden esetben haladéktalanul szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, illetve a 21. §. 

(2) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedést megtenni. 

 

(2) A közterület-használat megszűnését követő 3 napon belül a Polgármesteri Hivatal 

ügyintézője és a közterület-felügyelők ellenőrzik az eredeti állapot helyreállítását, s a 

megállapításától függően az esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

23. § (1) Hatályon kívül helyezve 
 

(2) Hatályon kívül helyezve 
 

(3) Az e rendelet alapján kiadott hatósági engedélyek – amennyiben konkrét előírások más 

módon nem rendelkeznek – meghatározott időre szólóan vagy visszavonásig érvényesen 

kerülhetnek kiadásra. 

 

(4) A megállási vagy a várakozási tilalmat megszegő (KRESZ 15. § (1) bek. a) és b) pont) 

gépjárműveket a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett Bőcs Községi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elszállítathatja. 

 

(5) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

  

(6) A közterület-használati díj Bőcs Községi  Önkormányzatát illeti meg, s az a 

költségvetési elszámolási számla javára kerül befizetésre. 
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Az engedélyes a részére megállapított közterület-használati díjat a közterület foglalás 

megkezdésére meghatározott időpontig köteles befizetni. 

A napi és az éves díjak egy összegben, a havi díjak továbbiakban minden hónap 10. 

napjáig teljesítendők. 

 

A díj előírt határidőre történő be nem fizetése esetén a rendelet 21.§. (1) bekezdése szerint 

kell eljárni. 

 

(7) Az előírt közterület-használati díjak nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi munkatársa köteles gondoskodni. 

 

(8) A 67%-os rokkantsági fokot elért vagy azt meghaladóan rokkant személyek a község 

valamennyi területén a használati díjból 50%-os kedvezményre jogosultak, amennyiben 

a tevékenységüket saját maguk végzik. 

 

A közterület filmforgatási célú használata 

 

23/A. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú 

közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-

testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 

témájú filmalkotások. 

 

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 

 

23/B. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartama. 

 

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-

használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

 

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és 

a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-

használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén 

az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

 

(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) 

nem haladhatja meg a 300 m2 területet.  

 

(5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz 

az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget 

nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

(7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 
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vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat 

jóváhagyását meg kell tagadni. 
 

 

 

 
VI. Záró rendelkezés 

 

24.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit, a rendelet 

kihirdetését követő 30. naptól kell alkalmazni. 

 
 

 

 

 
           Nagy László s.k.                                               dr. Ispán Csilla s. k. 

             polgármester                                                          jegyző 

 

 

 
 

 

Megjegyzés: 

1. A rendelet 6. §. (2) bekezdését módosította a 9/2009. (V.14.) sz. rendelet 1. §.-a. Hatályos 

2009. május 14. naptól. 

2. A rendelet 14. §. (2) bekezdését kiegészítette az i) ponttal a 9/2009. (V.14.) sz. rendelet 2. 

§-a. Hatályos 2009. május 14. naptól. 

3. A rendeletet kiegészítette a 25. §-al az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

szóló 1/2009. (XII.01.) sz. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009. december 1. naptól.  

4. A rendelet 23. §. (1) és (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 11/2013. (IX.13.) 

önkormányzati rendelet.  

5. A kiegészítette a 23/A. § és 23/B. §-al a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 

11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. szeptember 16. naptól.  
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1. számú melléklet 

 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKE 

 

 

Betűjel Közterület-használat Díj 

 c é l j a   

    

a. Árubemutató tárgy 200 Ft/m2/hó 

    

b. Árusító pavilon 400 Ft/m2/hó 

      - kereskedelem   

      - vendéglátás   

        (állandó jellegű)   

    

    

c. Egyes létesítményekhez szükséges 10.000 Ft/gk/év 

 gépjármű várakozóhely 

gépkocsinként 

  

    

    

d. Építési munkával kapcsolatos állvány, 100 Ft/m2/hó 

 építőanyag és törmelék tárolása   

    

e. Időszakos jellegű árusítás 400 Ft/m2/hó 

 (pavilon, árusító pult)   

      - kereskedelem   

      - vendéglátás   

    

    

f. Alkalmi és mozgóárus 300 Ft/m2/nap 

      - kereskedelem  " 

      - vendéglátás  " 

    

    

g. Kiállítás, vásár 60 Ft/m2/nap 

    

    

h. Mutatványos tevékenység 24 Ft/m2/nap 

    

    

i. Cirkusz 24 Ft/m2/nap 

    

    

j. Ideiglenes felvonulási telephely 60 Ft/m2/nap 

    

 

k. 

 

Szerencsejátékkal kapcsolatos árusító 

 

600 

 

Ft/m2/hó 

 tevékenység   

l. Személygépkocsi tárolással elfoglalt   

 önkormányzati terület, ha  a forgalmat 

zavarja 

50 Ft/m
2
/hó 
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Betűjel Közterület-használat Díj 

 c é l j a   

    

    

    

m. Film- és televízió-felvétel 100 Ft/m2/nap 

    

 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

 

 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT  ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN 

KÖZREMŰKÖDŐ HATÓSÁGOK 

 

 

 

1) Közút és járda területét érintő közterület használat esetében az első fokú 

útügyi hatóság és a rendőrhatóság, 

2) Élelmiszer - árusításra vonatkozó közterület használat esetében az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Állategészségügyi- és 

Élelmiszervizsgáló Állomás, 

3)    Közterület-felügyelet 

 
 

     

 

7. napirendi pont: Rontó V. bőcsi lakos „fizetési előleg” kérelme 

 

Török Barna c. főjegyző  szó szerint ismerteti Rontó V. kérelmét, miszerint szociális ellátásából 

előleget szeretne kapni.  

 

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

172/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rontó. V. kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Rontó V. bőcsi lakos kérelmét elutasítja, mert 

erre a célra fedezetet nem tartalmaz az önkormányzat költségvetése. 

Az alakszerű határozatot a Polgármesteri Hivatal kézbesíti.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Bulyáki Magdolna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző    
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8. napirendi pont: Lakótelepi térvilágítás tulajdonjog átadása az ÉMÁSZ részére 

 

Nagy László polgármester: 

 a sörgyári lakótelep térvilágítása jelenleg az önkormányzat tulajdonát képezi, de az 

áramfogyasztását az önkormányzat részére a Sörgyár számlázza, sokkal magasabb 

tarifával 

 javasolja, hogy a tulajdonjogot adja át az önkormányzat az ÉMÁSZ részére, ezenbelül a 

földkábelt és az ezzel kapcsolatos kandelábereket is.  

 

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

173/2013. (XI.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Lakótelepi térvilágítás tulajdonjog átadása az ÉMÁSZ részére 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete egyetértett az előterjesztéssel és támogatja azt, 

hogy a sörgyári lakótelep térvilágítás rendszere (eszközei) kerüljenek tulajdonváltással át az 

ÉMÁSZ részére.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a 

szerződések aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

   Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző      

 

 

9. napirendi pont: Komlóska Község Önkormányzat kérése Engesztelő Mozgalomhoz való 

csatlakozás 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy felkérést kapott a 

Bőcs Község Önkormányzata Komlóska Község Önkormányzatától, hogy csatlakozzon a 

„Engesztelő mozgalomhoz”. Ehhez egy marék földet kellene adni és egy követ a Nemzet 

Kápolnájához. Javasolja, hogy az Engesztelő Zarándoklat számára biztosítson a Képviselő 

Testület annyi tő bőcsi rózsát, hogy a zarándoklat során érintett települések mindegyikén el 

tudjanak ültetni 1-1 tövet.  

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyalóterembe. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

174/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Csatlakozás az Engesztelő Mozgalomhoz 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 csatlakozik az Engesztelő Mozgalomhoz 

 a Nemzet Kápolna építéséhez „követ” biztosít, amelybe belevésik Bőcs település nevét 

 elegendő rózsatövet biztosít az Engesztelő Zarándoklatnak, hogy a zarándoklat során 
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érintett településeken 1-1 tő Bőcs rózsáját el tudjanak ültetni 

 a fentiekhez biztosítja a fedezetet 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a 

szerződések aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. mb. vezetője 

   Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző  

 

Nagy László polgármester javasolja a Képviselő Testületnek szociális szövetkezet létrehozását, 

mert így tudna a Bő-Víz Kft. munkahely fenntartó és munkahely teremtő pályázaton indulni.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester kérdezi, hogy milyen tevékenységgel működne a szociális 

szövetkezet? 

 

Nagy László polgármester: 

 elsősorban kertészeti tevékenységet folytatna a szociális szövetkezet 

 pályázat összege 30-35 millió forint lenne, mely 8 fő 8 órás, 2 fő 6 órás munkabérét 

járulékkal együtt (2 évre) és a munkavégzéshez szükséges eszközök árát támogatná 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

175/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szociális szövetkezet alakítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 támogatja szociális szövetkezet létrehozását 

 hozzájárul a pályázat beadásához 

 vállalja a pályázatírás és a projekt fenntartási költségeiket 

 mezőgazdasági területet biztosít a szövetkezet működéséhez 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a 

szerződések aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Bai Lászlóné  Bő-Víz Nonprofit Kft. mb. vezetője 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző   

 

10. napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy a Faluház 

közművelődési érdekeltség növelő támogatást nyert, melynek az összege 1.154.000 Ft. Erre  

célra az önkormányzat a 2013. évi költségvetésében 500.000 Ft-ot tervezett. 
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Nagy László polgármester javasolja új kamera és számítógép beszerzését.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint a színpad világítását is újítani kellene. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

176/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás felhasználáshoz, hogy azt új kamera, a színpadi világosítás korszerűsítésére és 

számítógépek beszerzésére használja fel a Faluház. 

A felhasználásra tervezett összeg 1.654.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg és szükség 

esetén a megállapodást, szerződést írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Villásné Dobai Ildikó főmunkatárs 

   Macskás József Faluház mb. vezető, mint eljáró ügyintéző  

  

 

11. napirendi pont: Körtöltéssel érintett ingatlanok tulajdonjogi rendezése, - körtöltés 

vízjogi engedélyének szakhatósági eljárása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról: 

 a gát ideiglenes üzemeltetési engedélye 2012. december 31-én lejárt.  

 a tulajdon viszonyok nincsenek tisztázva, ki kellene méretni a területet, majd ügyvéd urat 

megbízni, ezeket rendezze.  

 az üzemeltetési engedély megkéréséhez támogatási segítséget kellene kérni az 

ÉKÖVIZIG-től. 

 nyúlgátat ideiglenes védműként kellene nyilvántartani, vízijogi engedélyét beszerzeni 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

177/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Körtöltéssel érintett ingatlanok tulajdonjogi rendezése, - körtöltés vízjogi 

engedélyének szakhatósági eljárása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 tudomásul veszi, hogy a gát vízijogi üzemeltetési engedélye 2012. december 31-én lejárt 

 hozzájárul a gát tulajdonjogi viszonyainak rendezéséhez geodéta, majd ügyvéd 

bevonásával 

 támogatja, hogy a „nyúlgát” ideiglenes védműként működjön 

 hozzájárul ahhoz, hogy a gát üzemeltetési engedély megkéréséhez támogatási segítséget 

kérjen az önkormányzat az ÉKÖVIZIG-től, mert Bőcs Község Önkormányzat nem tudja 

megvalósítani finanszírozási okok miatt. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg, a 

szerződést írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

12. napirendi pont: BANTESZ Szövetkezet kérelme, részletes fizetési határidő 

módosítására (augusztus 30. helyett december 31.) 

 

Nagy László polgármester ismerteti a BANTESZ Szövetkezet kérelmet, miszerint az augusztus 

30-i részletfizetési határidőt szeretné módosítani december 31-re. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

178/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: BANTESZ Szövetkezet kérelme, részletes fizetési határidő módosítása  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja a BANTESZ Szövetkezet kérelmét, 

mely szerint a részletfizetési határidő augusztus 30-ról december 31-re változik.  

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

módosítást írja alá.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

  Lipták József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

  

 

13. napirendi pont: Bő-Víz Kft- Kurmai Zs. tervező, - tervezői szerződése (a szerződés 

értéke br. 130.000 Ft, amely önkormányzatot terheli) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy a Bő-Víz Nonprofit 

Kft. LEADER pályázathoz terveket kellett készíteni, melynek a költsége br. 130.000 Ft. Kéri a 

tartalék terhére kifizetni. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

179/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bő-Víz Kft- Kurmai Zs. tervező, - tervezői szerződése  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul a Kurmai Zs. tervezői díjának 

kifizetéséhez, melynek összege br. 130.000 Ft. A szóban forgó összeget át kell utalni a Bő-Víz 

Kft-nek.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

     Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft. mb. vezetője, mint eljáró ügyintéző 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a LAEDER pályázatok 

beadása során segítséget nyújtó Losonczi Rita tanácsadó részére a tartalék terhére br. 100.000 Ft-

ot fizessen ki.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

180/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Losonczi Rita tanácsadó illetménye  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul Losonczi Rita tanácsadói díjának 

kifizetéséhez, melynek összege br. 100.000 Ft. 

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

szerződést írja alá. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

14. napirendi pont: Bőcs – Berzék – Köröm - Sajóhidvég Családsegítő Társulása 2013. II. 

félévi költségvetés elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző kivonatosan ismerteti a Bőcs – Berzék – Köröm - Sajóhidvég 

Családsegítő Társulása 2013. II. félévi költségvetését.   

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

181/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs – Berzék – Köröm - Sajóhidvég Családsegítő Társulása 2013. II. félévi 

költségvetés elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta a Bőcs- 

Berzék- Köröm- Sajóhidvég Családsegítő Társulása 2013. II. félévi költségvetést.  

Bevétel: 27.133.000 Ft 

Kiadás: 27.133.000 Ft 

Egyenleg: -----  

 

Felelős: polgármester 

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

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 

 

15. napirendi pont: Hegyi L.-né segély kérelme (rezsi, hitel, infrastruktúra) 

 

Török Barna c. főjegyző  szó szerint ismerteti Hegyi L.-né kérelmét, miszerint anyagi 

nehézségei vannak, és támogatást szeretne kapni rezsiszámlái és lakáshitele kifizetéséhez. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

182/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Hegyi L.-né segély kérelme  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Hegyi L.-né bőcsi lakos kérelmét elutasítja, 

mert erre a célra fedezetet nem tartalmaz az önkormányzat költségvetése. 

Az alakszerű határozatot a Polgármesteri Hivatal kézbesíti.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bulyáki Magdolna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

16. napirendi pont: Lakatos Gy.-né gyermekének autóbusz bérlethez támogatást kér 

 

Török Barna c. főjegyző  szó szerint ismerteti Lakatos Gy.-né kérelmét, miszerint gyermeke 

autóbusz bérletéhez szeretne támogatást kérni.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

183/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Lakatos Gy.-né kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Lakatos Gy.-né bőcsi lakos kérelmét elutasítja, 

mert erre a célra fedezetet nem tartalmaz az önkormányzat költségvetése. 

Az alakszerű határozatot a Polgármesteri Hivatal kézbesíti.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bulyáki Magdolna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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17. napirendi pont: Településfejlesztés, HÉSZ módosítás, partnerségi egyeztetés 

szabályainak elfogadása 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a Rendezési Terv és a 

HÉSZ módosítását végző PROVINCIA Kft.-vel úgynevezett partnerségi megállapodást kell 

kötni. A megállapodás tartalmazza az eljárás során teendő intézkedéseket.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

184/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Településfejlesztés, HÉSZ módosítás, partnerségi egyeztetés szabályainak 

elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a PROVINCIA Kft. és az 

önkormányzat között létrejött partnerségi megállapodást.  

Képviselő Testület elfogadja településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggő 

partnerségi szabályait és annak alkalmazását. Elrendeli a településfejlesztési koncepció, az 

integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése, módosítása 

során történő véleményezési eljárás lefolytatása során a partnerségi szabályzat alkalmazását.  

Biztosítja a Rendezési Terv és a HÉSZ módosításával kapcsolatos költségeket. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

megállapodások, szerződések aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos (az eljáró ügyintéző hetente tájékoztatja a polgármestert) 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

18. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okiratának módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző bejelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint a Polgármesteri Hivatal 

neve megváltozott, ezért az alapító okiratot módosítani kell. Az új név: Bőcsi Polgármesteri 

Hivatal. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

185/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a hatályos jogszabály figyelembe vételével a 

polgármesteri hivatal nevét az alábbiak szerint határozza meg:   

BŐCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Egyidejűleg módosul az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint: 

„1. A költségvetési szerv neve:           BŐCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL” 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

186/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának elfogadása 

egységes szerkezetben 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Bőcsi Polgármesteri Hivatal, mint 

költségvetési szerv alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadta.  

 

 Bőcsi Polgármesteri Hivatal,  

mint költségvetési szerv 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 38.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  alapján az 

alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve:           Bőcsi Polgármesteri Hivatal 

      

2.  A költségvetési szerv székhelye:                 3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és 

etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 

A jegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével 

kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási 

döntések előkészítését és végrehajtását. 

4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

   Bőcs Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

5. Illetékességi területe: Bőcs Község közigazgatási területe 

 

 6.     Alaptevékenysége:  

  

 szakágazati besorolása: 841 105 

          megnevezése:  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  

    társulások igazgatási tevékenysége 
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 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó  tevékenységek 

 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841173 statisztikai tevékenység 

 841126 önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 882111 aktív korúak ellátása 

 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 882115 ápolási díj alanyi jogon 

 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 882119 óvodáztatási támogatás 

 882123 temetési segély 

 889967 mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

 882202 közgyógyellátás 

 

7. Gazdálkodási besorolása: Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó 

  költségvetési szerv. 

  

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

A Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt az Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján, határozatlan időre nevezi ki. 

 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, a 
foglalkoztatottak többsége köztisztviselő, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony). 
 

10. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:  

       A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

11. A költségvetési szerv 1991. hatállyal jött létre. 

Bőcs, 2012. november 28.  

Záradék 

Az egységes szerkezetű új alapító okiratot Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. 

november 28-i ülésén a 229/2012.(XI.28.) számú határozattal fogadta el. 

 

Megjegyzés: az alapító okirat 1. pontja a névváltozás miatt módosult a Bőcs Községi 

Önkormányzat Képviselő Testületének a 185/2013.(IX.12.) számú határozata alapján. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 
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    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

19. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy: 

 beton szivattyúállás kiépítésre kerül sor a gáton  

 önkormányzat 180 q cementet és kb. 200 m
3
 sódert kapott a Start munkaprogramhoz, 

ennek feldolgozása csak nagy teljesítményű betonkeverő géppel lehetséges  

Javasolja, hogy Belegrádba szállítsa a Bő-Víz Nonprofit Kft. a cementet és a sódert, ahol 

megkeverik és turmix gépkocsival visszaszállítják Bőcsre, ahol ezt feldolgozzák. A kész 

betont csapadékvíz elvezetéshez használhatja fel az önkormányzat. 

 

 

Szabó Béláné bőcsi lakos:  

 megítélése szerint a Faluház mb. vezetője nem alkalmas feladata ellátására, nem 

elfogadható hangnemben beszél a munkatársaival és a betérő ügyfelekkel 

 javasolja, hogy a Bő-Víz Kft. az egész település tekintetében számítolja át a szennyvíz 

díjat, mert a lakosság többet fizetett. Információja szerint 2012. december 15-én vette át 

az ÉRV a szolgáltatást.  

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. mb. vezetője felajánlja, hogy Szabóné menjen be a Bő-Víz Kft.-be és 

helyszínen pontosítják az adatokat. 

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


