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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testület közmeghallgatással egybekötött 

ülésén 2013. 10. 30-án (szerda) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester   

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bálint László alpolgármester (16
00

-kor megérkezett) 

  Bai Lászlóné képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

 

Távol maradását nem jelentette be:  

  Tóth László képviselő  

 

Meghívottak:  Dr. Mecser Tamás r. ezredes B-A-Z Megyei Rendőrfőkap. 

  Dr. Bakk Richárd r. alezredes Miskolc MJ Város Rendőrkap. 

Bukszár Zsolt r. alezredes ÖrsPk. 

  Mertus Barnabásné PB tag 

  Stefánné Nagy Magdolna PB tag 

  Takács Edina intézményvezető 

Csucsiné Török Dóra intézményvezető 

  Ujlaki István Polgárőr Egyesület titkára 

Macskás József mb. vezető 

  Kovács Katalin intézményvezető 

 

Érdeklődő állampolgárok: 

  Varga László bőcsi lakos 

  Szabó Béláné bőcsi lakos 

 

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 pont elfogadását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

191/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Rendőrkapitányság beszámolója Bőcs közrend, közbiztonság helyzetéről 

Előadó: Miskolc MJ Város Rendőrkapitánya  

 

2. Bőcsi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása, egységes szerkezetbe 

foglalása 
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Előadó: Török Barna c. főjegyző 

      

3.   Bőcs-Berzék-Sajóhídvég-Köröm Családsegítő Társulása 2013. január-szeptember  

      közötti költségvetés végrehajtásáról tájékoztató 

      2014 évi koncepció megtárgyalása, elfogadása 

 Előadó: Takács Edina, intézményvezető 

 

      4.   Pénzügyi Bizottság jelentése a pénzügyi terv I-III. negyedéves teljesítéséről 

 Előadó: Bai Lászlóné 

 

      5.   I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről beszámoló 

 Előadó: Nagy László polgármester 

 

       6. Szociális célú tüzifa támogatás megtárgyalása, rendelet alkotás és határozat hozatal 

 Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

  7. Hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása 

 Vízközmű (szennyvíz) rendelet megalkotása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

8.   2014. évi gazdasági koncepció megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

     9.   T-mobile Flotta szerződés megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

10.   Műfüves futballpálya építésére pályázati lehetőség megtárgyalása 

   Előadó: Nagy László polgármester 

 

11. Bőcs Község Önkormányzata – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. adásvételi  

szerződés megtárgyalása 

 Előadó: Nagy László polgármester 

 

     12.  Illegális szemétlerakók megszüntetése (kb. 125 tonna sitt = 150 e Ft + ÁFA) 

  Előadó: Nagy László polgármester 

 

     13.  Onga és Társult Települések társulási megállapodás módosítása (Bükkaranyos  

felvétele, 6.1. pont mód., 2013. június 30-al Társulás megszüntetése) 

 Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

     14. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatra kötött 

intézményfenntartói társulási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 Előadó: Török Barna c. főjegyző 

      

      15.  Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása 

 Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

      16. Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

2014. évre 

 Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

17. Sz. Györgyné kérelme (Pást u. 15. sz. alatti házas ingatlanát vételre ajánlja föl) 

Előadó: Nagy László polgármester 
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      18. G. Norbertné kérelme (támogatást kér arra, hogy az udvarán fúrt kutat tudjon építeni) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

      19. P. Istvánné kérelme (Rákóczi u. 12. sz. ingatlana elől kéri elvezetni a csapadékvizet) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

      20.  Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Belső-bőcsi temető kerítés építése (kivitelező: Bő-Víz Kft.) 

 Bő-Víz Kft. fejlesztésének megtárgyalása,- eszközvásárlás (talajmaró, bálázó gép) 

 Bőcs Rendezési Tervének módosításához digitális térképmásolat szükséges 

 Rózsafa Hagyományőrző Egyesület október 28-án Alapítványi esten vett részt a 

Miskolci Nemzeti Színházban (támogatás összege 50 e Ft)  

 PEG Kft. szerződésének meghosszabbítása 2014. október 30-ig változtatás nélkül 

 Nyugdíjas évbúcsúztató (Idősek Napja) 2013. november 7-én 15 órakor 

Faluházban 

 Bérleti szerződés jóváhagyása. Tárgya: „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 

tulajdonát képező Látványközpont. Bérlő: Bő-Víz Kft. Béradó a tulajdonos 

 

      21. Zárt ülés  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Rendőrkapitányság beszámolója Bőcs közrend, közbiztonság helyzetéről 

  

Bukszár Zsolt tájékoztatja a Képviselő Testületet Bőcs közrend, közbiztonság helyzetéről. 

Kiemeli, hogy sokkal jobb a helyzet, mint azt, ahogy a számok mutatják, mert azok csak 

befejezett ügyekre vonatkoznak. Mostoha körülmények ellenére javuló tendenciát mutat a 

bűnözés visszaszorítása tett erőfeszítések. Külön megköszöni a polgárőrök munkáját.  

 

Nagy László polgármester köszönetet mond a rendőrségnek az eddig elvégzett munkáért, hogy 

próbálják megoldani a rájuk háruló lehetetlen feladatot. Szerinte legnagyobb probléma a 

felnövekvő tizenéves generációval van.  Felkéri Ujlaki Istvánt, hogy mondjon pár szót a 

polgárőrség munkájáról.  

 

Ujlaki István köszönetet mond a rendőrségnek, hogy segítik a polgárőrség munkáját. Tudni kell, 

hogy a polgárőrségnek hatásköre nincs, csak megfigyelnek. Sokat javult a közlekedés, sokkal 

biztonságosabb, mint ez az elmúlt években, köszönhető a rendőrségi ellenőrzéseknek. Nem látja 

olyan vészesnek a felnövekvő tizenéves generáció helyzetét, mint polgármester úr, mert tisztában 

vannak a problémával és próbálják kezelni, például a rendőrség járja az iskolákat és felvilágosító 

órákat tartanak.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester örvendetesnek tartja a rendőrségi jelenlétet Bőcsön és 

megköszöni a rendőrség eddigi munkáját.  

 

Takács Edina intézményvezető országos probléma a felnövekvő tizenéves generáció, de 

hamarosan módosítják a gyermekvédelmi törvényt és megelőző pártfogói felügyeleti rendszer 

bevezetését tervezik. 

 

Dendel Barnabás képviselő érdeklődik, hogy van-e konzultáció a polgárőrség és a rendőrség 

között? Szerinte közrend, közbiztonság Bőcsön javult. 



 4 

 

Nagy László polgármester úgy gondolja, hogy kell a rend és a fegyelem, de az emberek már 

túlzásnak tartják. Érdeklődik, hogy meg lehetne azt oldani, amikor kijönnek járőrizni a 

rendőrségtől, akkor előtte egyeztetnének a helyi KBM-eskkel, hogy melyek a problémás 

területek, ahova ki kellene. Mert így, helyismeret nélküli céltalan járőrőzés, nem biztos, hogy 

eléri azt a célt, ami egyébként elérhetne. Az lenne a kérdése, hogy mi lehet tenni az este 10 óra 

utána csendháborítással? 

 

Varga László helyi lakos szerint is túlzás némely intézkedés, például ittas kerékpározásért 

60.000 Ft-os büntetés.  

 

Dr. Bakk Richárd r. alezredes a fiatalkorúak problémáját ők is látják. Bűnmegelőzési órákat 

tartanak, ennek a megoldására. A településre kiérkező rendőröknek a helyi rendőrök tartják az 

eligazítást, ez már kb. 1 hónapja így van.  

Az ittas kerékpározáshoz csak annyit tud hozzátenni, hogy a jogot nem ők alkotják, hanem csak 

betartják, de változott ez a jogszabály és már nem olyan szigorú a büntetés. 

Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy már nincs olyan, hogy este 10 utáni csendháborítás, hanem 

egész napra vonatkozik már. Ilyen esetben annyit lehet tenni, hogy a lakosság kihívják a 

rendőröket, aki, ha kiérkezéskor is fennáll a csendháborítás, akkor vétkeseket előállítják.  

Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy jelezni kell a rendőrség felé, ha valami probléma van, nem 

fog süket fülekre találni.  

 

Dr. Mecser Tamás r. ezredes azért jött, hogy hallja, hogy milyen problémák merülnek fel, és 

hogy milyen a kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között. Szerinte nevelni kell az 

rendőröket, hogy helyesen tudjanak dönteni a helyszíni bírság mértékéről. Tudni kell, hogy a 

rendőrök dolga se olyan egyszerű, mert őket is ellenőrzik.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

192/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rendőrkapitányság beszámoló elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a Miskolc Megyei Jogú Város  

Rendőrkapitányság beszámolóját közrendről és közbiztonságról. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    

 

2. napirendi pont: Bőcsi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása, egységes 

szerkezetbe foglalása 

 

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 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 
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193/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosítása 

 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a hatályos jogszabály figyelembe vételével 

Bőcsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát alábbiak szerint módosítja: 

 

Az alapító okirat bevezető szövege törlésre kerül, helyébe az alábbi bevezetés lép: 

 
„Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében 

foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adja ki” 

 

Az 1.pont az alábbiak szerint változik: 

 

1. A költségvetési szerv neve:           Bőcsi Polgármesteri Hivatal 

 

A 3.pont az alábbiak szerint módosul: 

 

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) 

bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

A 4. pont az alábbiak szerint változik: 

4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

   Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

A 6. pont az alábbiak szerint változik: 

6.     Alaptevékenysége:  

  

Államháztartási szakágazati besorolása: 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

 

 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841173 statisztikai tevékenység 

 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

 882111 aktív korúak ellátása 

 882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 882115 ápolási díj alanyi jogon 

 882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
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 882119 óvodáztatási támogatás 

 882123 temetési segély 

 889967 mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

 882202 közgyógyellátás 

A 8. pont az alábbiak szerint módosul: 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) 

bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt a polgármester pályázat alapján, 

határozatlan időre nevezi ki. 

 

A 11.pont az alábbiak szerint módosul: 

 

11. A költségvetési szerv 1990.09.30. hatállyal jött létre. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Villásné Ildikó főelőadó 

 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

194/2013. (X.30.) 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 Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 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 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) 

bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. 

4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

   Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                           3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

5. Illetékességi területe: Bőcs Község közigazgatási területe 

 

6.     Alaptevékenysége:  

  

Államháztartási szakágazati besorolása: 841 105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

Alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 

 

 841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841173 statisztikai tevékenység 

 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (1) 

bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal vezetőjét, a jegyzőt a polgármester pályázat alapján, 

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:  
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       A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

11. A költségvetési szerv 1990.09.30. hatállyal jött létre. 

Záradék 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg a Bőcs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 229/2012. (XI.28.) számú 

határozattal elfogadott,2012.11.28-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Villásné Ildikó főelőadó 

 

 

3. napirend pont: Bőcs-Berzék-Sajóhídvég-Köröm Családsegítő Társulása 2013. január- 

szeptember  közötti költségvetés végrehajtásáról tájékoztató 

2014 évi koncepció megtárgyalása, elfogadása  

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja a Képviselő Testületet Bőcs-Berzék-Sajóhídvég-

Köröm Családsegítő Társulása 2013. január- szeptember  közötti költségvetés végrehajtásáról és 

a 2014. évi koncepcióról. Javasolja, hogy az önkormányzat saját konyháról szállítassa az ebédet. 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy Bai Lászlóné PB elnök kérjen árajánlatot az 

önkormányzat élelmezésvezetőjétől, s ennek alapján egyeztetésre kerüljön egy későbbi 

időpontban.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

195/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék-Sajóhídvég-Köröm Családsegítő Társulása 2013. január- szeptember  

közötti költségvetés elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és elfogadta Bőcs-Berzék-

Sajóhídvég-Köröm Családsegítő Társulása 2013. január-szeptember közötti költségvetés 

végrehajtásáról szóló tájékozatót. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

196/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék-Sajóhídvég-Köröm Családsegítő Társulása 2014 évi koncepció 

megtárgyalása, elfogadása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Bőcs-Berzék-

Sajóhídvég-Köröm Családsegítő Társulása 2014. évi gazdasági koncepcióját.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Pénzügyi Bizottság jelentése a pénzügyi terv I-III. negyedéves 

teljesítéséről 

 

Bai Lászlóné PB elnök:  

 a működésre előirányzott bevétel időarányosan teljesült 

 a működési kiadásra előirányzott teljesítés időarányos 

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

nincs szükség 

 a beszámolót a PB elfogadásra javasolja 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

197/2013. (X.30) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: PB jelentése az I-III. negyedéves gazdálkodásról 

 

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

negyedéves 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 

 

 

5. napirendi pont: I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről beszámoló 

 

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

a polgármesteri hivatal nehéz évet zár,- ez alatt értendő a közigazgatás megváltoztatása, a 

közoktatási feladatokkal kapcsolatos hatáskör megszüntetése, ÁSZ vizsgálat.  

 

Bai Lászlóné PB elnök: 
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 a mezőőri támogatás időarányos felhasználása nem valósult meg,- vizsgálni szükséges a 

támogatás és a létszám arányát 

 a civil szervezetek időarányos pénzeszköz felhasználása nem minden esetben valósult 

meg 

 az IKSZT bevétele pontosításra szorul 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

198/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásról 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület tudomásul vette és elfogadta az önkormányzat 

I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

 

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 

 

 

6. napirendi pont: Szociális célú tüzifa támogatás megtárgyalása, rendelet alkotás és 

határozat hozatal 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő Testülettel A helyi önkormányzatok szociális 

célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM. 

rendeletet.  

 

Bai Lászlóné képviselő kérdezi, hogy egy családban egy ember kap tüzifát? Vagy lakásonként 

fogják kapni? 

 

Nagy László polgármester a rendelet meghatározza, hogy kik részesülhetnek a tüzifa 

támogatásban. Ezt a listát lehet finomítani. Felkéri a képviselőket, hogy nézzék át a listát és 

tegyenek javaslatot november 15-ig, ezért legyen felelős Takács Edina intézményvezető. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

199/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szociális célú tüzifa támogatás 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 megtárgyalta és megismerte az 57/2013. (X.04.) BM rendeletet, aminek alapján 

pályázatot nyújt be szociális célú tüzifa vásárlás támogatására.  

 vállalja a szociális célú tüzifa vásárlás támogatásához nyújtandó önrészt, melynek 

összege br. 990.600.- Ft.  

 vállalja a 390 erdei m
3
 tüzifa szállítási költségét 
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 vállalja azt, hogy a támogatás felhasználásról adatlapon számol el 2014. március 31-ig a 

Magyar Államkincstár felé (a költségvetési beszámolóval egyidejűleg megküldi a 

Kincstárnak) 

 külön kimutatás alapján állapítja meg a természetbeni tüzifa támogatásban részesültek 

névsorát 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. 

    Takács Edina intézményvezető 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendelet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

12/2013.(X.30.) önkormányzati rendelete 

a tüzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

szóló 57/2013.(X.4.) BM. r. 3. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Bőcs illetékességi területén élő természetes személyekre. 

 

2. § 

 

(1.) Az a szociálisan rászorult bőcsi lakos és család részesülhet tüzifa támogatásban, aki az 

alábbi feltételekkel rendelkezik: 

a) Aki a kormányrendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja szerinti támogatás valamelyikében 

részesül és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 

250 %-át. 

b) A feltételeknek megfelelt családok egyenlő mennyiségben részesülnek a tüzifa 

támogatásból, melynek mennyisége maximum 2  m
3
. 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követően 2013. december 2-án lép hatályba és 2014. április 1-én 

hatályát veszti. 

 

A rendeletet kapják: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. 

    Takács Edina intézményvezető 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

   Ujlaki István honlap szerkesztő 
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Varga László bőcsi lakos javasolja, hogy legyen ismét visszatérítendő 50.000 Ft önkormányzati 

hitel. 

 

Kovács Katalin TIREK Bőcsi Idősek Otthona vezetője megköszöni az együttműködést az 

önkormányzatnak, a képviselő testületnek, az intézményeknek és a polgármester úrnak. 

Megköszöni, hogy őt választották meg a vezetői posztra 2,5 éve. Szerinte jó döntés volt áadni a 

Bőcsi Idősek Otthonát a TIREK-nek. Igyekszik bőcsi szolgáltatásokat igénybe venni, a Bő-Víz 

végzi a karbantartási munkákat, idősek szállítását és zöldségeket egy részét is tőlük szerzik be. A 

Bőcsi Idősek Otthona 32 embernek biztosít munkahelyet, melyből 29 fő bőcsi lakos.  

Ha van lehetőség, hogy közmunkaprogramba dolgozó embereket kapjon az intézmény, akkor azt 

köszönettel venné.  

Pályázati úton szeretné megvalósítani a hátsó terasz beépítést téli kertnek, az Idősek Otthonát 

energiatakarékosabbá tenni és játszóteret kialakítani az idősek számára.  

Az érettségi előtt álló diákok számára már kötelező az 50 óra közszolgálat az új köznevelési 

törvény szerint. Ezt a Bőcsi Idősek Otthonába is ledolgozhatják.  

 

Nagy László polgármester megkéri Ujlaki Istvánt, hogy a honlapon tegye közzé, hogy a Bőcsi 

Idősek Otthonában lehetőség van az érettségi előtt diákoknak az 50 óra közszolgálat letöltésére.  

 

 

7. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása 

                     Víziközmű (szennyvíz) rendelet megalkotása 

 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő Testülettel a Hulladékgazdálkodási rendeletet. A 

rendelet alkotásra azért kerül sor, mert a B-A-Z Megyei Kormányhivatal törvényességi 

észrevételt tett az alaprendeletre. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendelet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2013.(X.30) önkormányzati rendelete 

a hulladékról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) 

bekezdésében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Htv.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-

ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

I. 

 Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1) A rendelet hatálya Bőcs közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, 

helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a 

továbbiakban : ingatlantulajdonos) terjed ki. 

 

 (2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (továbbiakban: 

TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési 

szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, 
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valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására 

terjed ki. 

 (3) A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint 

a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Bőcs Község Önkormányzat a ZV Zöld 

Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társulás  (3720 Sajókaza, 

Külterület 082/15.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést útján végzi és 

biztosítja.  

 (4) Bőcs községben keletkező TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: 

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum. 

 

2. § 

 

 (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni. 

(2) Gazdálkodó szervezet a Htv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a 

hulladék kezeléséről. 

 

3. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján 

olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a 

kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH keletkezésével jár, köteles azt a 

Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TSZH 

kezelésére szerződést kötni. 

 

4. § 

 

(1) E rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges 

adatok feltüntetésével. 

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv. 38. § 

(3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a 

szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató 

felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül 

bejelenteni.  

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet és Társasház a 

közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a 

közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a 

Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.   

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek 

megfelelően eljárni. 

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles  

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,  
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c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. 

 

 

5. § 

 

(1)  Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének 

megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 

létrehozása és működtetése. 

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a 

szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 

fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat 

köteles megsemmisíteni. 

(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra 

jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.  

 

6. § 

 

(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy 

b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. 

 

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése és  

aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem 

tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai 

is), 

ab) Gazdálkodó szervezetek és Társasházak esetében a közszolgáltatást igénybe vevő  

4. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító adatai.  

b)    a szerződés tárgya, 

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya, 

d) a közszolgáltatás díja,  

e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja, 

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, 

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 

 

II. 

 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

7. § 

 (1) A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni. 

 (2) A TSZH begyűjtésének, elszállításának a rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 

önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.  A begyűjtés és az 

elszállítás időpontjáról a szolgáltató írásban vagy hirdetmény útján tájékoztatja a 

lakosságot.        
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 (3) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett 

változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal 

– írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 

 

8. § 

 

(2)   A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedényzet (kuka) 

használható: 

a) 60 literes szabványos tároló,( 15 kg hulladékkal terhelhető) 

b) 120 literes szabványos tároló,( 25 kg hulladékkal terhelhető) 

c) 240 literes szabványos tároló,(50 kg hulladékkal terhelhető) 

d) Egyedi jelöléssel köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák). 

 

 

(3) a) A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában 

bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül Szolgáltató részére 

bejelenteni.  

 

(4) A társasház kezdeményezheti a Szolgáltatónál, hogy a társasház tekintetében kihelyezendő 

megfelelő űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényre külön megállapodás kerüljön megkötésre. A 

külön megállapodásban a felek rögzítik az ellátandó háztartások számát és az ellátandó összes 

háztartásban élő személyek számát, valamint a kihelyezendő gyűjtőedény számát és űrtartalmát.  

(5) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés 

teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel köztisztasági zsák 
alkalmazható, amennyiben  

a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát,  

b) a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak minősül, vagy 

c) a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.  

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha 

ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű TSZH 

keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt 

időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve 

elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére 

alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a 

megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni. 

 

(7) a) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonos feladata. Amennyiben a 

gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonos (társasháznál a 

gondnok, házmester, közös képviselő, stb) köteles a tároló helyet és annak környékét takarítani, 

rendben tartani. 

b) az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos 

szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve - a kiürítést 

végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul 

köteles feltakarítani. 

 (8)  A kihelyezett gyűjtőedényből és zsákból guberálni tilos. 

III. 

 Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 

9. § 

(1) a) A TSZH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék 

keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a 

tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. 

         b) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. 
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        c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 18
00

 órától, a szállítás napján legkésőbb 6
00

 óráig 

helyezhető ki, és a szállítás napján 18
00

 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel 

mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (5) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve 

helyezhető ki a közterületre. 

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét. 

 

(2)  a) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés 

nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a 

közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne 

akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. 

       b) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 

kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése 

során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása 

során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. 

(3) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben 

megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A 

kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel 

egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el 

nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 

(4) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy 

befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya 

meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az 

ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt 

szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 

(5) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal az ingatlan 

tulajdonosának kötelessége tisztítani és fertőtleníteni.  

(6) a) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
           b) Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló 

gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő 

ürítését akadályozza. 

 

 

10. § 

(1)     a.)  Az ingatlantulajdonos mentesül a szolgáltatási díj fizetése alól: 

- ha nem tartózkodik az ingatlanon, 

- ha az ingatlan legalább 30 napja üresen áll, 

- ha erről írásban tájékoztatja az önkormányzatot és a szolgáltatót 

          b.) A 60 éven felüli, egyedül élő, nyugdíjas ingatlantulajdonos és bérlő jogosult a 60 literes 

hulladékszállító gyűjtőedényzet(kuka) igénybevételére, használatára. 

          c.)  A szüneteltetési kérelem benyújtása előzze meg a szüneteltetési időszakot. 

 

 

(2)  Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás 

szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás 

szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110 

liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével 

megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.  

 

IV. 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

11. § 

 
(1)   A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és 

minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonosok rendelkezésére. 
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(2)   A gyűjtőedényt a szolgáltató biztosítja.   

(3)   Az elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról a Szolgáltatónak  kell gondoskodnia. 

 

12. § 

 

(1)  A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente 

legalább egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időpontban t 

térítésmentesen gondoskodik.  

(2) A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy 

héttel korábban értesíti a lakosságot. 

(3) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen 

rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó 

telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat 

megtartó módon gondoskodni. 

 

V. 

 A közszolgáltatás díja 

 

13. § 

 
(1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató 

által utólag, havonta megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni. 

(2)     A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az önkormányzattal 

megkötött szerződés tartalmazza.  

a) Az egységnyi díjtételek – a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok 

egységnyi díjtételeit kivéve - az adott mennyiségre vonatkozó hulladék begyűjtés, szállítás, 

lakossági szelektív gyűjtés és kezelés-ártalmatlanítás költségeit tartalmazza. 

b) A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó 

egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata.  

 (3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja. 

(4)     A közszolgáltatási díj  mértékét a Ht. 47. §- a és a 91. §-a szerint a Magyar Energetikai 

Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter állapítja meg. A miniszteri rendelet 

hatályba lépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31.-én alkalmazott bruttó díjhoz 

képest legfeljebb 4,2 % -kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

 

14. § 

(1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével 

kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla 

kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. 

(2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 

Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 

visszafizetni. 
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 (3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók 

módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. 52 §-a 

szabályozza. 

 

15. § 

 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy 

az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás 

tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak és az Önkormányzatnak. A 

változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a 

közszolgáltatási szerződés létrejön. 

(2)   A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles 

megfizetni. 

16. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a 

Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a 

Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti 

elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető 

legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.  

 

VI. 

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 

 

17. § 

 

(1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladék elszállításáról az 

önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. 

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein 

kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, 

elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles 

gondoskodni. 

 

VII. 

 A hulladékok szállításának különös szabályai 

 

18. § 

 

(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, 

elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak: 

a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, 

erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m
3
 hulladékmennyiségig saját 

szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági 

zsák); 
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b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: 

alkalmi konténer rendelés); 

c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő 

kihelyezéssel gondoskodhat. 

 

VIII. 

Települési szilárd hulladékok elhelyezése 

 

19. § 

 

(1) TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi adottságok 

figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és 

üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: 

lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. 

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban történik. 

 

20. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követően 2013. december 1. napján lép hatályba.   

(2)     Hatályát veszti a települési  hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati 

feladatokról, a   hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2003. (I. 31.)  sz. 

rendelet. 

 

A rendeletet kapják: Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

           Lippai József főeladó 

            Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

            Ujlaki István honlap szerkesztő 

 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő Testülettel a Víziközmű (szennyvíz) rendeletet. 

A rendelet alkotásra azért kerül sor, mert a B-A-Z Megyei Kormányhivatal törvényességi 

észrevételt tett az alaprendeletre. 

 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendelet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 

a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályokról 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 45 
§ (6.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. CLXXXIX tv. 13. szakasz (1.) 
bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
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A rendelet hatálya 

l.  §. 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bőcs Község közigazgatási területén közműves ivóvíz-ellátási 
és   szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra, és a közüzemi 
szolgáltatást végző szolgáltatóra. 

(2) A közműves ivóvízellátás szolgáltatója: Észak-magyarországi Regionális Vízművek (ÉRV 
Rt.) Kazincbarcika, Tardonai út 1. 

(3) Szennyvízelvezetés – tisztítás és kezelés szolgáltatója: Észak-magyarországi Regionális 
Vízművek (ÉRV Rt.) Kazincbarcika, Tardonai út 1. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltató: Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság, (3574 Bőcs, Kossuth u. 1)   (BŐVÍZ Kft.) 

Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony 

2.  §. 

(1) A fogyasztó és a szolgáltató közötti közüzemi szolgáltatási jogviszony tartalmát a szolgáltatási 
szerződés és annak részét képező, a szolgáltató által alkalmazott mindenkor érvényes Általános 
Szerződési Feltételek szabályozzák részletesen. 

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése 

 aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybevevő azonosító adatai 
(amennyiben a közszolgáltatást igénybevevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy 
az ingatlan  tulajdonos megnevezése és azonosító adatai) 

 ab) gazdálkodó szervezetek és társasházak esetében a közszolgáltatást 
igénybevevő azonosító adatai 

 b) a szerződés tárgya,  

 c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja , a szerződés időbeli hatálya  

d) a közszolgáltatás díja 

e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásának és megfizetésének módja 

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele  

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek 

A közszolgáltatás tartalma 

3. §. 

(1)  Bőcs Község Önkormányzata a közszolgáltatást a közszolgáltatóval 15 évre kötött szerződés 

útján biztosítja.  
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(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, elkülönített 
vízhasználatok esetén a mellékmérők figyelembe vételével, vízmérőhiányában az átalánnyal, 
illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége 
szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.  

(3) A vízmérőt a fogyasztó igénye alapján a szolgáltató szereli fel. A vízmérő felszerelés után a 
szolgáltató tulajdonába kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket és vízmérő cseréket is a 
szolgáltató végzi saját költségén. Kivétel a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló 
mellékvízmérő, mely a fogyasztó tulajdonába kerül és hitelesítéséről a fogyasztó köteles 
gondoskodni. 

(4) Abban az esetben, ha a fogyasztási helyek a bekötési vízmérő után melegvíz ellátásban is 
részesülnek; a fogyasztási helyeket melegvizes mellékvízmérővel is el kell látni. 
Amennyiben melegvizes mellékvízmérő nem kerül felszerelésre, vagy a felszerelt nem 
működik, a fogyasztási hely vízfelhasználását átalányban kell megállapítani. 

(5) Az ingatlanon kialakított közös vízfogyasztási helyeket mellékvízmérővel kell ellátni. Ha a 
bekötési vízmérőre a fogyasztók nem kötöttek külön szolgáltatási szerződést, úgy a vízmérőn 
megállapított közös fogyasztást és az elfolyt, valamint egyéb célra felhasznált vízmennyiséget 
a bekötési vízmérő mögötti fogyasztók között egyenlő arányban kell szétosztani. 

(6) A fogyasztás meghatározásának és a vízmérők leolvasásának, költségei a szolgáltatót terhelik. 

(7) Önkormányzati fogyasztásnak minősül az önkormányzatok kötelező funkciót ellátó 
intézményeinek, nem önkormányzati tulajdonban lévő, de kötelező Önkormányzati 
feladatokat ellátó gazdálkodók és önkormányzati tulajdonban levő olyan létesítmények 
vízfogyasztása, melyeket vállalkozók üzemeltetnek kötelező önkormányzati feladatok ellátása 
céljából. 

(8) A házi vízvezeték - fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő 
rejtett meghibásodás esetén, amennyiben a fogyasztó nem sértette meg a rendszeres ellenőrzési 
és karbantartási kötelezettségét, a vízfogyasztást átalányban, illetve műszaki becsléssel kell 
megállapítani. A fogyasztó rendszeres ellenőrzési kötelezettség körébe tartozik különösen a 
vízmérők állásának, az aknák, vezetékek állapotának gyakori ellenőrzése, szivárgásra utaló 
jelek esetén azok okainak felderítése. 

Szennyvíz mennyiség megállapítása 

4. §. 

(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiségét 
szennyvízméréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott teljes vízmennyiség - 
független attól, hogy annak beszerzése honnan történik - alapján kell megállapítani. 
 
(2) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál: 

a)      az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 
szennyvízelvezető        műben vagy befogadóban nyer elhelyezést; 

b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy 
egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó igazolta; 
c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 
elszivárgott.; 

d.)az év április 1-től szeptember 31-ig terjedő időszakban locsolási célú   felhasználásra 

figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz 

tartozó vízhasználat 10%-a; 
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e.) a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, 

illetőleg a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített 

locsolási vízhasználat, ha a d.) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

 

5.§ 

(1) A BŐVÍZ  Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el a közszolgáltatási 

feladatokat. 

a.) lakossági igény szerint szippantó gépkocsival üríti a szennyvízderítőkbe összegyűjtött   

háztartási szennyvizet és szennyvíziszapot. 

b.) a szippantó gépkocsival összegyűjtött szennyvizet és szennyvíziszapot az ÉRV Rt. 

által üzemeltett de az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztározóba ( 

szennyvíztisztító telepre )szállítja. 

c.) a BŐVÍZ Kft.  az ÉRV Rt.-vel kötött szerződés alapján végzi ezt a feladatot és végez 

szolgáltatást a lakosság részére. 

d.) a BŐVÍZ Kft. az önkormányzat döntése alapján kötelező feladatként látja el a 

szennyvíz szállítással kapcsolatos szolgáltatásokat. 

Közszolgáltató megnevezése, ártalmatlanítás 

6.§. 

(1.) Közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltató: ÉRV Zrt. Kazincbarcika 

(2.) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltató: Bő-Víz Kft. Bőcs  

(3.) A közszolgáltatás működési területe: Bőcs Község illetékességi területe 

(4.) A közművel és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási 

helye: Bőcs Kittenberger u. 11.  

 

Közszolgáltatás ellátásnak rendje, módja  

7. §. 

 

(1.) A közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját a Bő-Víz Kft., mint közszolgáltató határozza meg.  

(2.) Az ingatlan tulajdonos írásbeli bejelentése alapján a Bő-Víz Kft., haladéktalanul (3 napon 

belül), szükség esetén azonnal küldi a szippantó gépkocsit a helyszínre.  

(3.) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes 

tárolásra szolgáló létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzem csatorna 

hálózatba vagy más módon befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetet települési 

folyékonyhulladékot a jogszabályokban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások 

szerint gyűjteni és a hulladékkezelés tényét a Bő-Víz Kft.-nek bejelenteni.  
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 (4.) A Bő-Víz Kft. az ingatlan tulajdonostól a folyékony hulladékot bejelentés alapján átveszi és 

gondoskodik az e rendelet 6. § (4) bekezdésében  meghatározott helyre szállításról, 

ártalmatlanításról.  

 

 Díjfizetési kötelezettség rendje 

8. §. 

 

(1.) Díjfizetési kötelezettség azt az ingatlan tulajdonost (bérlőt) terheli, akinek a nevén a 

fogyasztásmérő vízóra van, illetve aki a vízszolgáltatónál számlafizetőként van bejelentve.  

(2.) Az ingatlan használójának megállapítása a használatra vonatkozó szerződés, megállapodás vagy 

a tulajdonos és a használó az Adóhatóság előtt tett egybehangzó nyilatkozata alapján történik.  

(3.) Az ingatlan tulajdonos, bérlő személyében történő évközi változást, az (1.) bekezdésben 

meghatározott esetben a szolgáltatóhoz történő bejelentés napjától kell figyelembe venni.  

 

9.§. 

 

(1.) A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételért az ingatlan tulajdonosnak 

közszolgáltatási díjat kell fizetni.  

(2.) A közszolgáltatási díj összegét az egységnyi díjtétel és az elszállított folyékony hulladék 

mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani. A közszolgáltatás díj: 483,30 Ft + ÁFA / m
3 

(3.) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtését kizárólag erre a célra rendszeresített 

szippantó autóval végzi a Bő-Víz Kft.  

(4.) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatási díja 1049 Ft + ÁFA /m
3 

(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató számlázása alapján a Bő-Víz Kft. által foglalkoztatott 

díjbeszedő útján szedi be számla ellenében. 

(6) A Bő-Víz Kft. befizetési lehetőséget biztosít székhelyén, melynek címe 3574 Bőcs Kossuth u. 1.  

 

Közműves szennyvízelvezetés 

10. §. 

 

(1.) A szennyvízelvezető törzshálózattal ellátott kiépített területeken a törzshálózatra való rákötést a 

fagyasztó köteles igénybe venni.  

(2.) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető-műbe mérés nélkül vezeti, és a 

vizet nem, vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakoztatva, hanem saját vízműből, vagy 

más vezetékes megoldással szerzi be: 

 a.) a vízmérőhelyet a szolgáltatói hozzájárulásban foglaltak szerint köteles kialakítani 

b.) a beszerzett valamennyi mennyiség mérésre köteles hitelesett vízmérőt működtetni és a 

mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni.   

c.) szolgáltató jogosult a mért  mennyiséget ellenőrizni. 

(3.) A szennyvízelvezetés helyéről a szennyvízelvezető-műbe kerülő szennyvíz mennyisége 

méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapul vételével 

állapítható meg.  
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(4.) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

a.) az a szennyvíz mennyiség, amely a hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezető-

műbe  vagy befogadóban nyert elhelyezést 

b.) az a szennyvíz mennyiség, amelynek a szennyvízelvezető-műbe elvezetését minőségi 

vagy egyéb okok miatt a hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó igazolta 

c.) az a víz mennyiség, amely ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 

elszivárgott 

 

Szabálytalan közmű használat 

11. §. 

 

(1.) Ha a fogyasztó az előírásoktól eltérő vízközmű használat megszüntetésének, a házi és a 

csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításának a szolgáltató felhívására nem tesz eleget, a 

fogyasztót a jegyző kötelezi.  

(2.) Szabálytalan közmű használatnak minősül, ha a fogyasztó: 

a.) ivóvízbekötést csatlakozást létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, ivóvizet vételez a 

vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, vagy a mérés befolyásolásával  

b.) az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot nem a közműhálózatról 

származó helyi vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel köti össze 

c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező 

szennyvizet más módon a szennyvíz elvezető közműbe vezeti 

d.) csapadékvizet a szennyvízelvezető-rendszerbe vezeti 

 

Szolgáltatás megtagadása 

12.§. 

 

(1.) A folyamatosan biztosított szolgáltatást vagy az új bekötés létesítését a szolgáltató 

megtagadhatja ha: 

 a.) a házi vezetékrendszer vagy a vízmérő akna az életre, a testi épségre, az egészségre 

veszélyes  

b.) szabálytalan vagy szerződésszegés útján történik a vételezés, a jóváhagyott tervtől eltérő 

a kivitelezés  

c.) a fogyasztó vagy ingatlan tulajdonosa nem biztosítja a szolgáltató részére a vízmérőhely 

ellenőrzésének lehetőségét 

 

Adatvédelem 

13.§. 

 

(1.) Szolgáltató jogosult az érintettek tájékoztatása mellett a közszolgáltatási szerződés hatályba 

lépésétől a szerződés megszünése után a követelések elévülési ideéig a fogyasztó adatai közül 

azokat kezelni, amelyek a fogyasztók azonosításához, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez 

szükségesek. Ezenbelül: a fogyasztó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 
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(2.) Egyéb szervezetek vonatkozásában adatok kezelése: a szervezet nevére, székhelyére, 

adószámára, cégjegyzék számra, képviselő nevére kezelhet adatokat. 

(3.) Természetes személyekre és egyéb szervezetek esetében a következő adatokat kezelheti a 

szolgáltató: fogyasztás helyre, számlázásra, díjfizetésre vonatkozó adatokat. 

(4.) Szolgáltató a fogyasztó személyes adatainak kezelése során minden esetben a hatályos 

jogszabályok előírásai szerint köteles eljárni.  

 

14.§. 

 

(1.) E rendelet a kihirdetést követően 2013. december 1-én lép hatályba.  

(2.) Hatályát veszti a szennyvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 2/1997. (V.21.) önkormányzati  

rendelet. 

  

A rendeletet kapják: Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

            Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

            Lippai József főelőadó 

            Ujlaki István honlapszerkesztő 

 

 

Bálint László alpolgármester megérkezett a testületi ülésre. (16 órakor) 

 

 

 

8. napirendi pont: 2014. évi gazdasági koncepció megtárgyalása és elfogadása 

 

Nagy László polgármester ismerteti Bőcs Község Önkormányzat 2014. évi gazdasági 

koncepciót. Fontosnak tartja: 

 az intézmények a megszokott színvonalon működjenek 

 beruházások pályázati forrásokból valósuljanak meg 

 megújuló energiatermelés és munkahely teremtő pályázati lehetőségek kihasználása  

Kihangsúlyozza, hogy Bőcs Önkormányzata további pályázatokat nyert: 

 „Sporttal a Bőcsi Ifjúság Egészségért” Alapítvány    5 281 e Ft 

 Rózsafa Hagyományőrző Egyesület         434 e Ft 

 Bőcs Község Önkormányzata     7 160 e Ft 

 „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft.   15 000 e Ft 

Javasolja, hogy a falugyűlés 2013. novemberében a Faluházban legyen megtartva. 

A Petőfi úti KRESZ tükör kihelyezését mi akadályozza? 

 

A falugyűlésen érkező ésszerű javaslatok is belekerülnek majd a koncepcióba. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

200/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzat 2014. évi gazdasági koncepció 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta, megismerte és elfogadta Bőcs 

Község Önkormányzat 2014. évi gazdasági koncepcióját.  

 



 26 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

9. napirendi pont: T-mobile Flotta szerződés megtárgyalása, elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző  tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a 2 éves T-mobile Flotta 

szerződés lejárt. A T-mobile küldött egy újabb 2 évre szóló szerződést, amelyben az alábbi 

változtatásokat javasolja a Képviselő Testületnek: 

 „ Mindkét fél (szerződő felek) fontosnak tartja, hogy szerződéskötés tisztán üzleti alapon 

születhessen” ( a szerződés 12.2. mondja ki) 

Az 1. pontra hivatkozva valamint az elmúlt évek tapasztalataira apellálva a T-Kom 

által javasolt keretszerződést az alábbiakkal javasolom kiegészíteni:  

 A szolgáltatást igénybevevők (telefontulajdonos) által utalt szolgáltatási díjak összegét 

havonta utalja a Bőcsi Polgármesteri Hivatal. 

 Szolgáltató a térítési díjakat évente 1 alkalommal megemelheti az Önkormányzattal 

történő egyeztető tárgyalást követően. 

 Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatra 

jogosult a szolgáltató. 

 A szolgáltató minden hónap 15.-ig pontos kimutatást küld a Polgármesteri Hivatal 

részére, amely tartalmazza a hátralékosok ( nem fizetők) nevét, címét és a hátralék 

összegét. 

 A szolgáltató félévente ( január 1. és július 1. ) teljes listát küld a Polgármesteri Hivatal 

részére a telefontulajdonosokról, - névvel, címmel. 

 A szerződést 2 évre kötik a szerződő felek. A szerződés lejártának időpontja 

automatikusan nem hosszabbodik meg. A szerződés meghosszabbításáról a szerződés 

lejárta előtt 30 nappal a szerződő felek döntenek.  

 Szerződő felek kötbér kikötésétől eltekintenek. 

 A Bőcsi Önkormányzat mint szerződő fél jogosult a szolgáltatónál a rá vonatkozó összes 

adatot ellenőrizni ( befizetéseket, telefontulajdonosok névlistáját). 

 Az önkormányzat felhívására a nem fizető ügyfél telefonját a szolgáltató köteles 

kikapcsolni. 

 Új telefon kiadására csak az Önkormányzat előzetes engedélyével kerülhet sor. 

 Új telefon beszerzése nem módosítja a szerződést illetve a szerződés időtartamát. 

 A hűségnyilatkozat és annak időszaka az ügyfél és a Telekom közötti egyezséget érinti. 

 Az előfizetői keretszerződés mellékletei a fentiek alapján módosulnak. 

 

Nagy László polgármester szerint azt kell eldönteni, hogy aláírjuk a szerződést, vagy kifutatjuk 

és akkor vége a flottának.  

 

Dendel Barna képviselő szerint cégnek, mint a T-mobile nem lehet diktálni. A kintlévőséget 

mindenképpen be kell hajtani, szükség esetén a kezességet vállalókon. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

201/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: T-mobile Flotta szerződés megtárgyalása, elfogadása 



 27 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta, megismerte és elfogadta T-

mobile Flotta szerződés módosításra benyújtott javaslatot, aminek alapján egyezségre kell 

törekedni a T-mobile-lal, ugyanis a nyújtott kedvezményt is figyelembe kell venni. 

Felhatalmazza Török Barna c. főjegyzőt a tárgyalások lefolytatására.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírása.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Villásné Ildikó főelőadó 

 

 

10. napirendi pont: Műfüves futballpálya építésére pályázati lehetőség megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy már háromszor 

pályáztunk műfüves pályára. TAO-s pályázaton azért nem nyertünk, mert nem volt elég TAO-s 

fedezet rá. De ebben az évben már sok vállalkozótól kapott a BKSC TAO-s támogatást. Az 

MLSZ most írt ki műfüves pályára pályázatot. Ezekhez a pályázatokhoz 30 % önerő szükséges. 

Az MLSZ szerint egy ilyen pálya megépítése 28 millió forint, melynek a 30%-a 8,4 millió forint, 

azaz 8,4 millió forint lenne az önerő. Az kérdés, hogy induljon a BKSC ezen a pályázaton, vagy 

várjunk, hogy hátha lesz kedvezőbb pályázat kiírva majd a jövőben. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

202/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Műfüves futballpálya építésére pályázati lehetőség megtárgyalása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 támogatja a BKSC-t, hogy az MLSZ által kiírt műfüves pálya építése kiírásra pályázatot 

nyújtson be 

 vállalja a 30 %-os önrész finanszírozását és fedezi a pályázattal járó költséget 

 tudomásul veszi, hogy a pályázatot az MLSZ írja ki, a 20x40 m-es műfüves pálya 

költsége 28 millió Ft 

 tudomásul veszi, hogy a létesítmény az MLSZ tulajdonában marad 15 évig 

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

tárgyban kötött szerződéseket ellenjegyezze. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Nagy Attila BKSC szakosztály vezetője 

 K. Nagy László BKSC szakosztály vezetője 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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11. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzata – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

adásvételi szerződés megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester ismerteti az értékpapírok adatait, eszerint egy darab értékpapír 

névértéke 10 e Ft, vételára 28 e Ft. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

203/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzata – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. adásvételi 

szerződés megtárgyalása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte a szerződést, aminek alapján 1 

darab értékpapírt megvásárol. Az értékpapír névértéke 10 e Ft, vételára 28 e Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

12. napirendi pont: Illegális szemétlerakók megszüntetése (kb. 125 tonna sitt = 150 e Ft + 

ÁFA) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy Start munkaprogram 

keretében nyertünk illegális szemét elszállítására 260.000 Ft + ÁFA –ot, ami kb. 1000 km 

költségét fedezi. Javasolja, hogy ezt az összeget egészítse ki 150.000 Ft + ÁFA –val, ami a 

szemétlerakóba való elhelyezés díja. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

204/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Illegális szemétlerakók megszüntetése  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és hozzájárul, hogy a 

szemétlerakóba elhelyezés díjával, azaz 150.00 Ft + ÁFA-val kiegészítse a START 

munkaprogramon nyert illegális szemét elszállítás összegét a tartalék terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Lippai József főelőadó 

   Bő-Víz Nonprofit Kft.  
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13.napirendi pont: Onga és Társult Települések társulási megállapodás módosítása 

(Bükkaranyos felvétele, 6.1. pont mód., 2013. június 30-al Társulás megszüntetése) 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy Onga és  a Társult 

Települések megállapodását módosítani szükséges. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

205/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó 

Intézményfenntartói Társulás megszüntetése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja az Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói Társulás 

megszüntetését 2013. 06. 30. napjával. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

206/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodása módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 elfogadja az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 6.1 pontjának módosítását  

 támogatja Bükkaranyos önkormányzat Társuláshoz történő csatlakozását 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző    

  

 

14. napirendi pont: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 

Intézmény jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatra 



 30 

kötött intézményfenntartói társulási megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézmény előterjesztését, aminek alapján javasolja azt, hogy közös 

megegyezéssel történjen a megszüntetés.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

207/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatra kötött 

intézményfenntartói társulási megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul az intézményfenntartói társulási 

megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez 2013. június 30. napjával. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

208/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény házi 

segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladatra kötött intézményfenntartói 

társulási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul az intézményfenntartói társulási 

megállapodás házi segítségnyújtás feladatainak ellátása közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez 2013. június 30. napjával. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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15. napirendi pont: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 

módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő Testületet Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodása módosítását, melyre azért van szükség, mert az Őszi Napsugár Otthon 

fenntartása 2013. július 1. napjától nem tartozik a Társulás feladatai közé. Kéri a módosítás 

jóváhagyását.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

209/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának a Társulási Tanács 2013. szeptember 18. napján hozott 30/2013. (IX.18.) 

határozatával elfogadott módosítását jóváhagyja. 

Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző   

16. napirendi pont: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás 

ráfordításainak csökkentésére 2014. évre 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a lakossági szolgáltatási díj 

és a tényleges költség különbözetére minden évben pályázatot nyújt be az önkormányzat. Ez 

történik 2014-ben is.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

210/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 2014. évre 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete döntött abban, hogy 2014. évre vonatkozóan a 

lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván 

benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Nonprofit Kft.    
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17. napirendi pont: Sz. Györgyné kérelme (Pást u. 15. sz. alatti házas ingatlanát vételre 

ajánlja föl) 

 

Nagy László polgármester  szó szerint ismerteti Sz. Györgyné kérelmét.  

 

Dendel Barna képviselő kérdezi, hogy hol akar a hölgy másik házat venni? 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

211/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Sz. Györgyné kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a döntést elnapolta. 

 vizsgálni kell az értékesítendő lakás állagát, hasznosíthatóságát 

 vizsgálni szükséges a megvásárlásra kijelölt lakás (házas ingatlan műszaki állapotát) 

 megfontolás tárgyát képezi, hogy milyen feltételek történjen a vásárlás 

Az alakszerű határozatot a Polgármesteri Hivatal kézbesíti. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

18. napirendi pont: G. Norbertné kérelme (támogatást kér arra, hogy az udvarán fúrt 

kutat tudjon építeni) 

 

Nagy László polgármester szó szerint ismerteti G. Norbertné kérelmét.  

 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

212/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: G. Norbertné kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete elutasítja G. Norbertné bőcsi lakos kérelmét, 

mert minden fúrt és ásott kúthoz hatósági engedély szükséges. Az engedély bemutatása utána 

újra foglalkozik az üggyel az önkormányzat. 

Az alakszerű határozatot a Polgármesteri Hivatal kézbesíti. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Lippai József  főelőadó, mint eljáró ügyintéző 
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19. napirendi pont: P. Istvánné kérelme (Rákóczi u. 12. sz. ingatlana elől kéri elvezetni a 

csapadékvizet) 

 

Nagy László polgármester szó szerint ismerteti P. Istvánné kérelmét.  

 

Bai Lászlóné képviselő alátámasztja a kérelem jogosságát, mert már ő is látta, hogy ha esik az 

eső, akkor odafolyik a víz.  

 

Dendel Barna képviselő szerint ez azért van, mert arrafelé lejt az út és az árkok is.  

 

Nagy László polgármester úgy véli, hogy először fel kellene venni a kapcsolatot a Közút 

Kezelő Kht.-val, tőlük engedélyt kérni, hogy az árkokat, úgy megcsinálhassuk, hogy egyenlő 

vízelosztásúak legyenek és a keréknyomot, bitumenes kerékvályút feltölthessük. Az árkok 

oldalát ki kellene betonlapokkal rakni.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

213/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: P. Istvánné kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület hozzájárul ahhoz, hogy a Közút Kezelő Kht.-val 

történő egyeztetés után a szükséges munkákat (bitumen felszedés, szintezés) elvégezze a 

kivitelező.  

A kivitelező a Bő-Víz Nonprofit Kft.  

A felmerülő anyagi költségeket biztosítja az önkormányzat 

Az alakszerű határozatot (végzést) a Polgármesteri Hivatal kézbesíti. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Hudák Béla Bő-Víz Kft. 

   Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző (Közút Kezelővel  egyeztessen) 

 

20. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy Belső-bőcsi temetőnél a 

parkoló után a kerítés építése befejeződött. Kivitelező a Bő-Víz Nonprofit Kft. Beszerzésre 

került egy bálázó gép 250.000.- Ft értékében, de szükség lenne egy talajmaróra, mely 380.000.- 

kerülne. Kéri a Képviselő Testületet a felsorolt költségeket fedezze a tartalék terhére.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

214/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Belső-bőcsi temető körüli kerítés 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete tudomásul vette azt, hogy a Belső-bőcsi temető 

körbekerítése megtörtént. 
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 A kivitelező Bő-Víz Nonprofit Kft. részére a tartalék terhére bruttó 429.508 Ft utal költségvetés 

alapján (a fent megjelölt összeg munkadíjat nem tartalmaz). 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Bő-Víz Kft. 

   Lippai József főelőadó  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

215/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bő-Víz Nonprofit Kft. fejlesztése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és támogatja a Bő-Víz Nonprofit 

Kft. fejlesztésével kapcsolatos eszközvásárlást. Erre a célra 630.000 Ft (bálázó gép 250.000 Ft, 

talajmaró 380.000 Ft) összeget biztosít a Bő-Víz Nonprofit Kft számára. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedése megtételére, szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Takács Anita Bő-víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Dendel Barnabás képviselő elhagyta a tárgyalótermet. 

 

 

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

módosításához a tervezőnek szükség nap Bőcs digitális térképére, amit a Földhivataltól bekért 

árajánlat alapján 430.380 Ft-ba kerül. De a későbbiek folyamán ezt bármikor fel tudjuk újra 

használni, kell újra megvenni. Javasolja a digitális térkép megvételét. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

216/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Rendezési Tervének módosításához digitális térképmásolat szükséges 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és hozzájárul Bőcs Rendezési 

Tervének módosításához szükséges digitális térképmásolat beszerzéséhez. Az ehhez szükséges 

430.380 Ft-ot biztosítja a tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

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

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyalóterembe. 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a Rózsafa Hagyományőrző 

Egyesület október 28-án Alapítványi esten vett részt a Miskolci Nemzeti Színházba. Kéri, hogy 

utólag is támogassa az egyesületet a Képviselő Testület 50.000 Ft-tal. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

217/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rózsafa Hagyományőrző Egyesület támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület hozzájárul 50.000 Ft-tal az alapítványi esten 

történő részvételhez. Helye a Miskolci Nemzeti Színház. A rendezvényen részt vett a Rózsafa 

Hagyományőrző Egyesület. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné  vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Nánási Erzsébet Rózsafa Hagyományőrző egyesület elnöke 

    

 

Nagy László polgármester ismerteti a Képviselő Testülettel, hogy már két éve PEG kft. látja el 

a közbeszerzéssel kapcsolatos teendőket az önkormányzattal. Kéri, hogy egy évvel hosszabbítsák 

meg a céggel a 2013. október 31-én lejáró szerződésünket.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

218/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: PEG Kft. szerződéshosszabbítás 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület hozzájárul a PEG Kft.-vel kötött szerződés 

2014. október 31-ig meghosszabbításához változatlan feltételek mellett. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásához. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné  vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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Nagy László polgármester kéri a Képviselő Testülettől, hogy az elmúlt években mindig 

decemberben tartott Idősek Napját, most november 7-én tartsák meg. A Faluházban lenne egy 

kis ünnepség az idősek tiszteletére, és a „szokásos” 3000 Ft egyszeri támogatás a 60 éven 

felüliek részére. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

219/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Idősek Napja 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület támogatja a Bőcsi Idősek Napja megrendezését, 

hozzájárul a 3000 Ft egyszeri támogatás megítéléséhez a 60 évet betöltött bőcsi lakosok részére.  

A rendezvény időpontja 2013. november 7. 15 óra. 

 Az ünnepséggel kapcsolatos költségeket fedezi. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Kissné Kertész Mária főeladó 

   Zsámba Lajosné  vezető főtanácsos 

   Macskás József mb. vezető 

 

 

Nagy László polgármester kéri a Képviselő Testület hozzájárulását ahhoz, hogy az „Élhetőbb 

Bőcsért” Nonprofit Kft. bérbe adhassa a Látványközpontot a Bő-Víz Nonprofit Kft. részére. A 

szerződést ismertette. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

220/2013. (X.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Látványközpont bérbeadása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő Testület támogatja a Látványközpont bérbeadását. 

Bérbeadó: „Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. Bérbe vevő: Bő-Víz Nonprofit Kft. A szerződést 

megtárgyalta a Képviselő Testület és jóváhagyta. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést ellenjegyezze.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Takács Anita Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

   Stefánné Nagy Magdolna „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. ügyvezető 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

(szerződést főszámra kell iktatni) 
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Szabó Béláné bőcsi lakos: 

 bejelenti, hogy a Faluház előtti díszburkolat olajfoltos 

 kérdezi, hogy a szociális tüzifa kiszállítása miként fog történi 

 

Nagy László polgármester a választ megadja és az ülést bezárta, mert több hozzászólás és 

bejelentés nem volt és zárt ülést rendel el. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


