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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testület ülésén 2013. 11. 27-én (szerda) 13 

órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester   

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bálint László alpolgármester  

  Bai Lászlóné képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

 

Távol maradását nem jelentette be:  

  Tóth László képviselő  

 

Meghívottak:  Mertus Barnabásné PB tag 

  Stefánné Nagy Magdolna PB tag 

  Takács Edina intézményvezető 

  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Nagy László polgármester köszönti a Képviselő Testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 6 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pont elfogadását.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

222/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Szociális tüzifára javasolt névsor megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Takács Edina intézményvezető 

 

2. 2014. évi munkaterv megtárgyalása elfogadása  

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

3. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, nyilvánosságra hozatalának 

szabályzata 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

4. 2014. évi belső ellenőrzés ütemtervének megtárgyalása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

5. 2013. évi pénzügyi terv (költségvetés) aktualizálása, rendeletmódosítás 

Előadó: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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6. Tájékoztatás:  

 Óvoda díszkivilágításának kivitelezés 

 Körömi ingatlan értékbecslés szakértői díja  

 Faluház 20 éves „születésnapja”, rendezvény költsége 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

7. Szalmabála tároló kamerával történő megfigyelés eszközeinek elhelyezése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Látványközpont bérbeadása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

9. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére az igénybe nem vett fizetett szabadság 

kifizetésének megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

10. Közigazgatási szünet 2013. december 21-től december 31-ig 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

11. B. Gusztávné jubileumi jutalmazása jogszabály alapján 

Nagy László polgármester 

 

12. H. Ferencné jutalmazása, erre a fedezet biztosítása  

Nagy László polgármester 

  

13. Látványközpont kazán szerelési munkái (br. 1.091.323.- Ft) 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

14. Karácsonyi jutalom utalvány értékének meghatározása  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

15. Könyvvitel, számvitel, pénzügy – programjának alkalmazása 2014. január 1-től 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

16. Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Bőcsi Idősekért Alapítvány pályázatának 

támogatása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

17. Bőcsi Idősekért Alapítvány intézményfenntartó pályázatának támogatása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

18. Bőcsi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési és szakmai pályázata 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

19. Szennyvíz- és csatorna szolgáltatási díj megtárgyalása, elfogadása (rendelet módosítása) 

Közművel és közmű nélkül történő szolgáltatás 

Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

 

20. Helyi adók mértékének felülvizsgálata (iparűzési adó, építmény adó, telek adó) 

Építmény- és telek adó rendelet megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

  Török Barna c. főjegyző 
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21. Önkormányzati szociális rendelet megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

22. Pénzügyi csoport 1 fő létszám bővítésére javaslat megtárgyalása, elfogadása (2014. január 1-

től) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

23. Bőcsi Általános Iskola kérelme oktatási helyszín biztosítására 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

24. Szociális és gyermekvédelmi szakellátás állami átvétele, illetve Miskolci Önkormányzatok 

Társulás megállapodásának módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

25. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása  

Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

26. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

27. P. Balázs Gábor Kesznyéten tulajdonát képező 0133/3 hrsz. alatti, 2,1 ha térmértékű ingatlan 

megvételre történő felajánlása 

Előadó: Nagy László 

 

28. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Szociális tűzifára javasolt névsor megtárgyalása, elfogadása 

  

Takács Edina intézményvezető ismerteti a képviselő-testülettel a szociális tűzifára javasoltak 

névsorát. A rendelet szerint gyermekvédelmi támogatásban, lakásfenntartási támogatásban vagy 

aktív korúak ellátásában részülők kaphatják elsősorban, de igyekezett úgy összeállítani a listát, 

hogy portánként kapjanak a rászorulók tűzifát. Erre azért is van szükség, mert az igényelt 390 m3 

helyett 146 m3 tűzifát nyert az önkormányzat.  

 

Bai Lászlóné képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Takács Edina egyeztet a Bő-Víz 

Kft.-vel is, hogy melyek az üresen álló lakóépületek, melyekből 103 darab van Bőcsön, és ezek 

is lekerültek a listáról.  

 

Takács Edina intézményvezető javasolja, hogy az értesítőbe kerüljön bele, hogy aki gázzal fűt 

az lemondhat egy rászorulóbb javára a tűzifáról.  

 

Nagy László polgármester változtatás nélkül fogadja el a képviselő-testület a listát, 230 porta 

kapjon tűzifa támogatást. A 146 erdei m3 tűzifa elhelyezésben a Bő-Víz Kft. közreműködését 

javasolja és azt, hogy egy megfelelő méretű „kalodát” készítsenek és segítsenek a tűzifa 

szétosztásában. A még szétosztásra váró tűzifa védelmére felkéri majd a Polgárőrséget, hogy 

vállaljanak egész éjszakás ügyeletet.  

 

 

Dendel Barnabás képviselő elhagyta a tárgyalótermet.  
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A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

223/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szociális tűzifára javasolt névsor elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a 

szociális tűzifára javasoltak névsorát. A 146 erdei m3 tűzifát a Bő-Víz Nonprofit Kft. osztja szét 

a 230 fő és/vagy család támogatásban részesülőnek.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Bő-Víz Nonprofit Kft. 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos    

    

 

2. napirendi pont: 2014. évi munkaterv megtárgyalása elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2014. évben 7 Képviselő 

testületi ülést tartalmazz a munkaterv. Az elmúlt évben is ez volt a gyakorlat, de ezt 

mindenesetben megváltoztatta a Képviselő Testület, azzal, hogy rendkívüli tart.  Javasolja a 

munkaterv elfogadását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

224/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: 2014. évi munkaterv elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi 

munkatervet az alábbiak szerint:  

 

2014. február 5.(szerda) 13 óra 

 

Napirend: 

 

1. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés sarokszámairól, adatairól 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának felülvizsgálata 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

4. Zárt ülés 
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2013. március 5. (szerda) 13 óra 

 

Napirend: 

 

1. 2014. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása, rendelet alkotás 

Pénzügyi Bizottság jelentése a 2014. évi költségvetésről 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Bai Lászlóné PB elnök 

 

2. 2013. évben támogatásban részesített társadalmi és civil szervezetek beszámolója a 

támogatás felhasználásáról. 

Előadók: a társadalmi és civil szervezetek vezetői 

 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

4. Zárt ülés 

 

 

2013. április 17.(szerda) 13 óra 

 

Napirend: 

 

1. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása, 

rendeletalkotás 

Könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása 

Pénzügyi Bizottság beszámolója a zárszámadásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Bai Lászlóné PB elnök 

             Török Barnabás c. főjegyző 

 

2. 2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása. 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás c. főjegyző 

 

3. Hernád Óvoda-Bölcsőde nyári szünidejének megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

5. Zárt ülés 

 

 

2013. június 5. (szerda) 13 óra 

 

Napirend: 

 

1. Beszámoló a Családsegítő Központ 2012. évi működéséről, a 2013. évi átszervezésről 

Előadó: Takács Edina intézményvezető 

 

2. Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról  

Előadó: Dr. Birinyi Ildikó fogorvos 

             Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

             Dr. Sinka Csaba háziorvos 

             Lipusz Ilona védőnő 
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3. Az önkormányzat tulajdonát képező Kft-ék beszámolója 2012. évi gazdálkodásról 

Előadó: Takács Anita ügyvezető Bő-Víz Kft., 

                                                     Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 

              Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető Életőbb Bőcsért Kft.  

 

4. Rendőrkapitányság beszámolója a közrend közbiztonság helyzetéről 

Előadó: Miskolc MJ Város rendőrkapitánya 

 

5. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

6. Zárt ülés 

 

 

 

2013. augusztus 28.(szerda) 13 óra 

 

Napirend: 

 

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

jóváhagyása 

Előadó: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

2. Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról (rendeletmódosítás) 

PB jelentése az I. féléves gazdálkodásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Bai Lászlóné PB elnök 

 

3. Nyilatkozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Indítványok, bejelentések, javaslatok 

  

5. Zárt ülés 

 

 

2013. november 27. (szerda) 13 óra közmeghallgatással egybekötött testületi ülés 

 

Napirend: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról (rendeletmódosítás) 

PB jelentése az I-III. negyedéves gazdálkodásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Bai Lászlóné PB elnök 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi gazdasági koncepciójának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata (iparűzési, építmény, telekadó) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása  

Előadó: Nagy László polgármester 
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5. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

6. Zárt ülés 

 

 

2013. december 11. (szerda) 13 óra 

 

Napirend: 

 

1. 2014. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Szennyvíz- és csatorna szolgáltatási díj megtárgyalása, elfogadása (rendeletmódosítás) 

PB a szolgáltatási díjról szóló tájékoztató megtárgyalása, elfogadása 

            Előadó: Nagy László polgármester 

                         Bai Lászlóné BP elnök, Bő-Víz Kft. 

 

3. Kommunális szemétszállítás szolgáltatási díjának megtárgyalása, elfogadása 

(rendeletmódosítás) 

            Előadó: Nagy László polgármester 

                         Bai Lászlóné BP elnök, Bő-Víz Kft. 

 

4. 2014. évi belső ellenőrzésről ütemterv megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

5. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

6. Zárt ülés 

 

A munkatervet kapják: 

Polgármester 

Alpolgármesterek (2 fő) 

C. főjegyző 

Önkormányzati képviselők 

Intézményvezetők 

Titkárság 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző     

 

 

3. napirendi pont: Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, 

nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek és a 

nyilvánosságra hozatalának szabályzatát. Azt, hogy mi minősül közérdekű adatnak, azt minden 

esetben a hatályos jogszabály szerint kell eldönteni.  Javasolja a szabályzat elfogadását.  

 

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

225/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, nyilvánosságra 

hozatalának szabályzata megtárgyalása, elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte, megtárgyalta és elfogadta Bőcs 

Község Önkormányzat Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, 

nyilvánosságra hozatalának szabályzatát. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

A szabályzatot kapják:  

 minden köztisztviselő 

 Képviselő Testület 

 

 

4. napirendi pont: 2014. belső ellenőrzés ütemtervének megtárgyalása 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a képviselő-testülettel Miskolci Kistérségi Többcélú Társulás 

által összeállított 2014. belső ellenőrzési tervet. Mely szerint 14 ellenőri órát fognak teljesíteni 

Bőcsön, elsősorban a pénztárat fogják ellenőrizni. Az eredeti tervhez kikérték a jegyző 

véleményt. A vélemény alapján módosult az ellenőrzési terv.  

 

Bai Lászlóné PB elnök javasolja a Képviselő testületnek a 2014. évi belső ellenőrzési terv 

elfogadását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

226/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: PB által megtárgyalt 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Pénzügyi 

Bizottság 2014. évi belső ellenőrzési ütemterve vonatkozó javaslatát.  

A Pénzügyi Bizottság egyetért és támogatja a 2014. évi belső ütemtervet.  

 

Felelős: Török Barna c. főjegyző  

Határidő: 2013. december 31.  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

   Szihalmi Tibor Belső-ellenőr csop.vez. 

   Bai Lászlóné PB elnök 

 

 

 

 



 9 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

227/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja az 

önkormányzatra vonatkozó 2014. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés mellékleteivel 

együttesen.  

 

Felelős: Török Barna c. főjegyző  

Határidő: 2013. december 31.  

Végrehajtást végzi: Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

   Szihalmi Tibor Belső-ellenőr csop. vez. 

 

 

5. napirendi pont: 2013. évi pénzügyi terv (költségvetés) aktualizálása, rendeletmódosítás 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a 

rendeletmódosításra több ok miatt van szükség. Az egyik ok, hogy a Családsegítő Központ 2013. 

július 1-től társulássá alakult. Így most már az önkormányzat nem közvetlenül a Családsegítő 

szolgáltatást, hanem az önkormányzati társulásnak ad át pénzeszközt lélekszám arányosan. A 

másik ok a két nagy ÉMOP pályázat támogatása, a Bő-Víz Kft. és az „Élhetőbb Bőcsért” 

Nonprofit Kft. kölcsönözött összegek visszautalásra kerültek.  

 

Bai Lászlóné PB elnök elmondja, hogy a Bizottság elsősorban a támogatásokat és a 

beruházásokat nézték át alaposan. Javasolja a Képviselő testületnek a 2013. évi pénzügyi terv 

módosításának elfogadását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

15/2013. (XI.27.) önkormányzat rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról” 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1.§ A rendelet hatálya Bőcs Község Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület 

hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire 

(intézményeire) terjed ki. 
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II. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését eredeti és módosított 

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

a)   a bevétel  eredeti főösszege                     946.852 eFt 

-ezen belül a költségvetési bevételek főösszege        565.219 eFt 

-Irányítószervi támogatás                                   255.410 eFt 

-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   126.223 eFt 

 

  a bevétel  módosított főösszege                     1.203.089 eFt 

-ezen belül a költségvetési bevételek főösszege           834.371 eFt 

-Irányítószervi támogatás                                      243.644 eFt 

-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                      125.074 eFt 

 

b)   a kiadás eredeti főösszege                                946.852 eFt 

-ezen belül a költségvetési kiadások főösszege        691.442 eFt 

-Irányító szervi támogatás kiutalása                                      255.410 eFt 

 

c) a költségvetés hiánya                                                                 126.223 eFt 

 

  a kiadás módosított főösszege                            1.203.089 eFt 

-ezen belül a költségvetési kiadások főösszege        959.445 eFt 

-Irányító szervi támogatás kiutalása                                      243.644 eFt 

 

a költségvetés hiánya                                                                   125.074 eFt 

                   

          (2) A képviselőtestület a 125.074 e Ft összegű költségvetési hiányt – a költségvetési hiány 

belső finanszírozására szolgáló – előző évi pénzmaradvány igénybe vételével finanszírozza. 

 

3.§ (1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2, valamint a 2.1. -  

2.7., a 3.4.5.6.és 7. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg előirányzat 

csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 8,9,10,11 számú 

melléklete tartalmazza. 

 

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat 

feladatonkénti részletezését e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

 (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti 

részletezését e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. 

 

5.§   A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 113.191 eFt működési és 

18.223 eFt felhalmozási célú általános tartalékot állapít meg. 

           

6.§ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő költségvetési szervek 

(intézmények) létszámkeretét e rendelet 16. és 17. számú melléklete szerint határozza meg. 

 

7.§  A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó  előirányzat 

felhasználási ütemtervet e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. 
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8.§  A 26. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

 

9.§ Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható 

összegével együtt 20. számú melléklet tartalmazza.  

 

10.§ Az Önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 

kötelezettséget a 21. ,22 és 23.számú mellékletei mutatják be.  

 

11.§ Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 30 napon túli 

tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 18. melléklet szerint.  

 

III. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

12.§ A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek között  átcsoportosítás 

jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

13.§ A Képviselőtestület - az önkormányzati bevételek növekedése érdekében –   felhatalmazza 

a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy 

államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 

14.§  A költségvetési előirányzatok felett a költségvetési szervek teljes jogkörrel, önállóan 

rendelkeznek.  

 

15.§   A költségvetési szervek e rendelet szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve    

módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az 

azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

16.§  A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az 

eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

17.§  A Polgármesteri Hivatalnál a  céljuttatás címén tervezhető előirányzat nem haladhatja meg 

az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a  20 %-ot. 

 

18.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a jutalmazásra, prémiumra kifizethető együttes 

összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja meg az 

eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

19.§ A feladat elmaradásból származó - kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

20.§ (1) Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve 

magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – 

nem szociális ellátásként  - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. 

(2) A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig, de legkésőbb a 

zárszámadás elfogadásáig, ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. 

   Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 

számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a 

további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 
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21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott, az 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § (2) bekezdésében 

meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell részletezni. 

 

22.§ A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört – a 11. §-ban foglaltak 

kivételével – a Képviselő-testület megtartja magának.  

 

23.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél a következő esetekben történhet készpénzes 

kifizetés:  

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés, 

b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány, 

c.) utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése, 

d.) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, 

e.) kiküldetés, 

f.) reprezentációs kiadások, 

g.) társadalom és szociálpolitikai juttatások,  

h.) egyes szolgáltatások ellenértéke, 

i.) illetmény előleg, 

j.) postafiók bérleti díj, postabélyeg vásárlás, telefon feltöltő kártya vásárlás. 

 

24.§ A Képviselő-testület a Polgármester részére szabadon felhasználható előirányzatot 

engedélyez 100 ezer Ft összeghatárig, valamint esetenként 100 ezer Ft -ot biztosít utólagos 

elszámolás mellett. Az utólagos elszámolás – az összeg felvételétől számítottan – nem 

haladhatja meg 30 napos időtartamot.   

 

25.§  Ez a rendelet a kihirdetést  követően 2013. december 2. napon lép hatályba.   

 

Rendelet kapják: Nagy László polgármester 

       Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

       Bai Lászlóné PB elnök 

  

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyalóterembe.  

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztatás:  

 Óvoda díszkivilágításának kivitelezés 

 Körömi ingatlan értékbecslés szakértői díja  

 Faluház 20 éves „születésnapja”, rendezvény költsége 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet: 

 az Óvoda (Tekepálya) díszkivilágítása megtörtént, ennek költsége br. 300.000 Ft, amely 

összeget tartalmazza a 2013. évi pénzügyi terv 

 Körömi halnevelde ingatlan értékbecslés összegéből az önkormányzat br. 150.000 Ft-ot 

biztosított. A szóban forgó összeget tartalmazza a 2013. évi pénzügyi terv. Az 

értékbecslésre több ok miatt van szükség, az egyik, hogy három évente érdemes új 

értékbecslést csináltatni, és a másik, hogy az ideiglenes vízjogi létesítési engedély lejárt.  

 A Faluház a 2013-as évben emelt költségvetésből gazdálkodhat, a ZTSZ napok és 20 

éves „születésnapi” rendezvény miatt. A ZTSZ napok rendezését a Megyei 

Önkormányzat is támogatta.  
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 A Faluközpont fejlesztése, szépítése továbbra is célkitűzés  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

228/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Faluközpont (Iskola, Óvoda, Faluház területe) fejlesztése, szépítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért azzal a célkitűzéssel, hogy a 

faluközpont fejlesztése, szépítése a jövőben is fontos.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

7. napirendi pont: Szalmabála tároló kamerával történő megfigyelés eszközeinek 

elhelyezése  

 

Nagy László ismerteti a Képviselő Testülettel, hogy a szalmabála tároló megfigyeléséhez 

szükséges kamera rendszer eszközeit a szomszédos ingatlan tulajdonosánál helyezi el az 

önkormányzat, - ezért havi br. 5.000 Ft bérleti díjat fizet. Javasolja, hogy a Bő-Víz Kft. kössön 

szerződést Nagyné Faragó Judittal. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

229/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szalmabála tározó kamerával történő megfigyelés eszközeinek elhelyezésének 

költsége 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy a Bő-Víz Nonprofit Kft. 

szerződést kössön a szalmabála tároló kamerával történő megfigyelés eszközeinek elhelyezés 

költségeinek fedezésére. Ennek összege: br. 5.000 Ft / hó. Szerződő fél a szomszédos ingatlan 

tulajdonosa. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ellenjegyzésére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezető, mint eljáró ügyvezető 

 

 

8. napirendi pont: Látványközpont bérbeadása 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a Látványközpont 

bérbeadása folyamatban van, ehhez hozzájárult a Képviselő Testület a 220/2013. (X.30.) számú 

önkormányzati határozatával. Javasolja a fent megjelölt határozat kiegészítését. 
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A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

230/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Látványközpont bérbeadásáról szóló 220/2013. (X.30.) önkormányzati határozat 

kiegészítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 kiegészíti és pontosítja a 220/2013. (X.30.) önkormányzati határozatát az alábbiak 

szerint: 

a) a bérlemény (Látványközpont) hasznos alapterülete 205 m2 

b) a bérleti díj összege: br. 130.175 Ft / hó 

c) a bérleti díj összegével emeli az önkormányzat a Bő-Víz Kft. támogatását 

d) a bérleti szerződést határozatlan időre kötik szerződő felek 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megkötött szerződést ellenjegyezze. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezetője, mint eljáró ügyintéző 

Stefánné Nagy Magdolna „Élhetőbb” Bőcsért   Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

9. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére az igénybe nem vett 

fizetett szabadság kifizetése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, arról, hogy a köztisztviselők 

nem tudták igénybe venni az éves fizetett szabadságot, táppénzes állomány és egyéb határidős 

hivatali elfoglaltság miatt. Javasolja, hogy a bent maradt szabadságot fizessék ki a munkáltató. E 

célra a fedezetet biztosítja az önkormányzat. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

231/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban és a Bő-Víz Kft.-ben dolgozók részére az igénybe nem 

vett fizetett szabadság kifizetése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és támogatja, hogy a 

polgármesteri hivatalban és a Bő-Víz Kft.-ben dolgozók részére fizessék ki az igénybe nem vett 

fizetett szabadságot. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és arra, hogy a 

költségvetésben biztosítsa a fedezetet.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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    Takács Anita Bő-Víz Kft. ügyvezetője, mint eljáró ügyintéző  

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

10. napirendi pont: Közigazgatási szünet 2013. december 21-től december 31-ig 

 

Török Barna c. főjegyző kéri a Képviselő Testület jóváhagyását, hogy a polgármesteri 

hivatalban 2013. december 21-től 2013. december 31-ig közigazgatási szünetet tarthasson. 2013. 

december 18-án megtörténnek a kifizetések, a Kistérség által foglalkoztattotak emberek bérét 

2014. januárjában fizetik ki.  

  

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

232/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Közigazgatási szünet 2013.december 21-től december 31-ig 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja az előterjesztés alapján, hogy a 

Bőcsi Polgármesteri Hivatal közigazgatási szünetet tartson 2013. december 21-től december 31-

ig. A szóban forgó időszak alatt minden munkanapon felügyeletet tart a Polgármesteri Hivatal, 

sürgős és halaszhatatlan estekben intézkedik.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Török Barna c. főjegyző 

Határidő: azonnal és 2013. december 31. 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elhagyta a tárgyalótermet.  

 

 

11. napirendi pont: B. Gusztávné jubileumi jutalmazása jogszabály alapján 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy az élelmezésvezető 

nyugdíjba vonul és az alkalomból a hatályos jogszabály alapján jubileumi jutalmat kap. 

Javasolja, hogy a Képviselő Testület járuljon hozzá, hogy a kifizetéshez.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

233/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: B. Gusztávné jubileumi jutalma jogszabály alapján 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy B. Gusztávné 

nyugdíjba vonulása alkalmából a neki járó jubileumi jutalmat számfejtse a Magyar Állam 

Kincstár. A számfejtést követően a Polgármesteri Hivatal fizesse ki.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

12. napirendi pont: H. Ferencné jutalmazása, erre fedezet biztosítása 

Nagy László polgármester tájékoztatja Képviselő Testületet arról, hogy H. Ferencné gyermeke 

műtét előtt áll. A család anyagi, szociális helyzete hátrányos. A család tájékoztatására és 

kérelmére a munkáltató nettó 100.000 Ft jutalmat javasolt. A szóban forgó összeg fedezetét az 

önkormányzatnak kell biztosít a 2013. évi költségvetésben.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

234/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: H. Ferencné jutalom fedezetének biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy H. Ferencné 

jutalmának a fedezetére nettó 100.000 Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetésben. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 13. napirendi pont: Látványközpont kazán szerelési munkái (br. 1.091.323.- Ft) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a Látványközpont 

kéménye nem saválló anyagból készült. De az előírások szerint, már saválló keményt lehet csak 

építeni. A Látványközpont fűtési rendszerét nem tudják kijavítani, mert a cég, aki csinálta 

csődbe ment és más nem vállalja a javítást. Kéri a Képviselő Testületet, hogy a fűtési rendszer 

szerelésére és a kémény átalakítására biztosítson fedezetet. A bekért árajánlatok szerint a 

szerelési munkálatok költségvetése br. 1.091.323 Ft.  

  

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

235/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Látványközpont kazán szerelési munkái 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és támogatja a Látványközpont 

fűtés szerelését és a kémény átalakítását. Elfogadja az árajánlatot, melynek költségvetése br. 

1.091.323 Ft.  A munkák lebonyolítását a Bő-Víz Kft végzi. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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    Bő-Víz Kft. 

    Lippai József előadó, mint eljáró ügyintéző 

     

 

Csicsek Zoltán alpolgármester visszaért a tárgyalóterembe.  

 

 

14. napirendi pont: Karácsonyi jutalom utalvány értékének meghatározása 

 

Nagy László polgármester javasolja a Képviselő Testületnek, hogy a Bőcs Önkormányzata 114 

fő dolgozójának adjon karácsonyi jutalmat. A jutalom összege 30.000 Ft / fő.  

  

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

236/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Karácsonyi jutalom 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testület: 

 támogatja, hogy Bőcs Önkormányzat dolgozói karácsonyi jutalomba részesüljenek 

 a jutalom összege 30.000 Ft/ fő 

 a jutalmat utalványban kell biztosítani  

 a jutalmat 114 fő dolgozó kapja meg a munkáltatótól 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

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. 

 

 

15. napirendi pont: Könyvvitel, számvitel, pénzügy – programjának alkalmazása 2014. 

január 1-től 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy 2014. január 1-től új program 

szükséges a könyveléshez, mert változik a könyvelés menete. Az új könyvelő program 

beszerzési ára br. 510.000 Ft. 

  

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos fentieket kiegészíti azzal, hogy a program költségében be 

van építve a program használatával kapcsolatos továbbképzés is. A képzést a polgármesteri 

hivatalban tartják meg.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

237/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Könyvvitel, számvitel, pénzügy – programjának alkalmazása 2014. január 1-től 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja a 2014. január 1-től a könyveléshez 

szükséges program beszerzését, melynek értéke br. 510.000 Ft, amely magában foglalja a 

program használatának képzését is.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

16. napirendi pont: Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Bőcsi Idősekért 

Alapítvány pályázatának támogatása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a Bőcsi Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Bőcsi Idősekért Alapítvány is adott be pályázatot a 100 % 

támogatású MVH által meghirdetett pályázati kiírásra. Kéri, hogy a pályázatírás költségét 

vállalja át a Képviselő Testület, melynek összege kétszer 100.000 Ft  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

238/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület MVH által meghirdetett gépkocsi 

igénylő pályázatának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület gépkocsit igénylő pályázatának megírásának összege kifizetésre kerüljön a tartalék 

terhére, melynek az értéke 100.000 Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés 

aláírására, ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Ujlaki István Bőcsi Polgárőr Egyesület titkára 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

239/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Idősekért Alapítvány MVH által meghirdetett gépkocsi igénylő pályázatának 

támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja a Bőcsi Idősekért Alapítvány 

gépkocsit igénylő pályázatának megírásának összege kifizetésre kerüljön a tartalék terhére, 

melynek az értéke 100.000 Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés 

aláírására, ellenjegyzésére. 
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Stefánné Nagy Magdolna Bőcsi Idősekért Alapítvány elnöke 

 

 

17. napirendi pont: Bőcsi Idősekért Alapítvány intézményfenntartó pályázatának 

támogatása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a van lehetőség arra, hogy 

a Bőcsi Idősekért Alapítvány az MVH által meghirdetett pályázati kiíráson elnyerhető gépkocsi 

fenntartására, gépkocsivezető alkalmazására pályázatot nyújtson be.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

240/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Idősekért Alapítvány intézményfenntartó pályázatának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja a Bőcsi Idősekért Alapítvány 

intézményfenntartó pályázatának elkészítését. Biztosítja a pályázat elkészítésének költségét, és a 

4 %/sikerdíjat.    

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés 

aláírására, ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Stefánné Nagy Magdolna Bőcsi Idősekért Alapítvány elnöke 

 

 

18. napirendi pont: Bőcsi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési és szakmai 

pályázata 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy van lehetőség a Bőcsi 

Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázzon a működési költségeinek egy részének a 

fedezésére, valamint a gépkocsi fenntartás költségeinek fedezésére.   

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

241/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési és szakmai pályázatának 

támogatása 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja a Bőcsi Polgárőr és Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület működési és szakmai pályázatát. Vállalja a pályázattal kapcsolatos 

költségeket és az önrészt.  

Az önrész összege 220.000 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 

    Ujlaki István Bőcsi Polgárőr Egyesület titkára 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető megköszöni a Képviselő Testületnek az óvoda 

díszkivilágítását és a karácsonyi jutalmat. Szeretettel meghívja a jelenlevőket a december 14-én 

(szombat) 15 órakor megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségre. 

 

Dendel Barnabás képviselő tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy Éltető Daniella 

világbajnok lett és az egyik interjúba megemlítette, hogy két sport klub támogatja és az egyik az 

Bőcs Községi Sport Club. Javasolja, hogy rendezzenek egy Sport Bált ahova az összes bőcsi 

sportolót és sportbarátot meg lehetne hívni, - erre rendezvényre Éltető Daniella világbajnok is 

kapjon meghívót és tartson élménybeszámolót. 

Javasolja sport tagozat beindítását az általános iskolába. 

A Tiszalúciak „nem nézik jó szemmel” a gyerekek Bőcsi Általános Iskolába történő szállítását. 

 

 

Dendel Barna képviselő elhagyta a tárgyalótermet.  

 

 

19. napirendi pont: Szennyvíz- és csatorna szolgáltatási díj megtárgyalása, elfogadása 

(rendelet módosítása) Közművel és közmű nélkül történő szolgáltatás 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. mb. ügyvezetője tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a 2013. 

LIV. törvény 4. § (1) bekezdés szerint számolta ki a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

elszállítását díját, melynek az összege 2014. január 1. napjától 944 Ft + ÁFA / m3. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

16/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet 

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

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

1. § 

 

(1.) A rendelet a 9. § (4.) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„A nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatási díja 944 Ft + ÁFA /m3” 

 

2. § 
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E rendelete a kihirdetést követően 2014. január 1. napján lép hatályba.  

 

Rendelet kapják: Bő-Víz Nonprofit Kft.  

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

20. napirendi pont: Helyi adók mértékének felülvizsgálata (iparűzési adó, építmény adó, 

telek adó) 

Építmény- és telek adó rendelet megtárgyalása, elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az építmény és a 

telekadó vonatkozásában a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal törvénysértést állapított meg, ezért 

kezdeményezte a rendeletek felülvizsgálatát, az aggályos szakaszok módosítását. Javasolja a 

rendelet tervezet elfogadását és a volt rendelet hatályon kívül helyezését. 

 

Nagy László polgármester a helyi adók mértékének felülvizsgálata során nem lehet szó 

adóemelésről, mert a vállalkozások leterheltek. Javasolja a rendelet elfogadása során azt, hogy az 

adómérték ne változzon. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

az építmény- és telekadóról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló( továbbiakban 

Htv.)1990. évi C. törvény 1.  §  (1) bek., és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az építmény 

és telekadóról a következőket rendeli el: 

 

Építményadó 

                         

 

1. §. 

Adókötelezettség 

/1/  Adóköteles  Bőcs Község Önkormányzata illetékességi területén lévő építmények közül a 

lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt:építmény). 

 

/2/ Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, 

illetőleg hasznosításától függetlenül. 

 

2. §. 

 

Adómentesség 

/1/  Mentes az építményadó alól - a Htv. 13.§- ában  foglaltakon túlmenően -  a magánszemély 

tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész, kivéve: 

a) a vállalkozási célt szolgáló lakáson belül igénybevett helyiség, amely az 50 m2-et  

meghaladja, 

b) a lakással egy helyrajzi számon fekvő, de önálló épületben végzett vállalkozási 

tevékenységet szolgáló épület ,amely a 70 m2- et meghaladja. 
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3. §. 

Az adó alapja 

/1/  Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 

 

4. §. 

Az adó mértéke
   

 

/1/
 

 Az adó mértéke az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete után 

négyzetméterenként 1100 Ft / év. 

 

 

Telekadó 

5. §. 

Adókötelezettség 

/1/    Adóköteles  Bőcs Község Önkormányzata illetékességi területén lévő telek. 

6. §. 

 

Adómentesség 

/1/  Mentes a telekadó alól - a Htv. 19.§- ában  foglaltakon túlmenően -   

a) a magánszemély tulajdonában álló belterületi telek, ha azt nem kizárólag vállalkozás 

céljára használják, 

b) külterületen fekvő termőföld. 

7. §. 

 

Az adó mértéke
   

 

/1/
 
Az adó mértéke a telek négyzetméterben számított területe után négyzetméterenként 200 Ft / 

év.                                     

8. §. 

Eljárási szabályok        

/1/  Az adóalany bejelentési , bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének az önkormányzati 

adóhatóság által rendszeresített nyomtatványokon tesz eleget. 

 

9. §. 

Záró rendelkezések                  

/1/  Az adó alanyára, az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére a Htv. 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni,  a helyi adókkal kapcsolatos eljárási kérdésekben 

pedig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

10. §. 
 

/1/  E rendelet a kihirdetést követően 2014. január 1-én lép hatályba. 

/2/ Hatályát veszti 2013. december 31. napjával az építmény- és telekadóról szóló 

16/2012.(XI.28.) számú    önkormányzati rendelet. 

 

Rendeletet kapja: Nagy László, polgármester 

         Hidegné Fekete Anikó, vezető-tanácsos 

                             Zsámba Lajosné, vezető-főtanácsos 
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21. napirendi pont: Önkormányzati szociális rendelet megtárgyalása, elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet, hogy a 2014. január 1-jétől az 

átmenti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási 

formaként megszűnik, és önkormányzati segély megállapítására lesz lehetőség 2014-től. 

Javasolja a rendelet változtatás nélküli elfogadását. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

18/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati segélyről 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati segély kialakításával 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 1. § b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az állandó és ideiglenes lakóhellyel rendelkező 

állampolgárokra, a bevándorolt személyekre, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 

magyar hatóságok által menekültekként elismert személyekre, hajléktalanokra.  

 

(2) Az önkormányzat területi hatálya kiterjed Bőcs belterületére és külterületére.  

 

2. § 

 

E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket Bőcs Község Önkormányzat 

Polgármestere gyakorolja.  

 

3. § 

 

(1) A szociális ellátások megállapítások iránti kérelmet a polgármesteri hivatalnál lehet 

előterjeszteni. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a) a kérelmező személyazonosító adatait, lakcímét, tartózkodási helyét 

 b) a kért a szociális forma megnevezését, indokolását 

c) a kérelmező nyilatkozatát a vele egy háztartásban élő hozzátartozók számáról, személy 

adatairól, jövedelmi viszonyairól, melyhez az e rendeletben meghatározott igazolásokat 

kell meghatározni 

d) szükség esetén keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást, 

gyógyszer költséget tanúsító igazolást  

e) indokolt esetben a terhes gondozásról szóló igazolást 

f) elemi kár esetén a helyre állítás költségeiről készített kimutatást 

 

4. § 

 

Az önkormányzati segélyt az kaphat, akinek a családban az egy főre számított havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 
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5. § 

 

(1) Az önkormányzati segély igénylésének és elbírálásának rendje: 

 a) az ügyfél kérelmet nyújthat be írásban a polgármesteri hivatalhoz 

b) a kérelmet a hatályos jogszabályban meghatározott időn belül elbírja a képviselő 

testület  

c) az önkormányzat határozata alapján a polgármesteri hivatal alakszerű határozatban 

rögzíti a segély összegét 

d) a jogerős határozat alapján a polgármesteri hivatal természetben átadja, vagy pénzben 

kifizeti a segély összegét, a határozat jogerőre emelkedését követően 5 napon belül.  

e) a kifizetést követően 30 napon belül a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja 

nyilvántartja, pénztárosa visszaellenőrzi az önkormányzati segély célszerű felhasználását 

 

6. § 

 

Az önkormányzati segély összege 10.000 Ft/ hó. 

 

7. § 

 

(1) Önkormányzati segélyt állapít meg a polgármester, annak a kérelmezőnek, akinek elhunyt 

családtagja bőcsi lakos volt.  

a) nem állapítható meg önkormányzati segély az Idősek Otthonában az elhunyt 

családtagja részére   

(2) A támogatás feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, egyedül élő esetén nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 400%-át. 

(3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint 

a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított 

számlák eredeti példányát. Ezen számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított 

segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát a Polgármesteri 

Hivatal a számlákra rávezeti. 

 

(4) A 7. § (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező vagy családja létfenntartását akkor 

veszélyezteti a temetési költségek viselése, ha a kérelmező és családja egy főre jutó havi 

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, ez 

esetben a segély összege elérheti a temetési segély összegének kétszeresét.    

 

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 200.000,-Ft. 

 

(6)  A temetési segély összege 25.000,-Ft. 

 

8. § 

 

(1) Elhalálozott bőcsi lakos esetén a polgármester a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 

napon belül elrendelheti az elhunyt személy közköltségen történő eltemetetését, ha: 

a) nem lelhető fel az eltemetetésre köteles személy 
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b) az eltemetésre köteles személy, az eltemetetésről nem gondoskodik 

 

(2)  Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó, vagy az elhalt eltérő 

rendelkezése esetén,- a költség különbözet hozzátartozó általi viselés mellett koporsós temetés is 

elrendelhető.  

 

(3) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halott kezelési 

tevékenység és a halott szállítás díját is.   

 

(4) Az elhunyt személy utolsó lakóhelyi szerint önkormányzat: 

 a)  a költséget hagyatéki teherként a területileg közjegyzőnél bejelenti  

 b)  az eltemetetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi 

 

(5) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorolja méltányosságból 

részletfizetést engedélyezhet, illetve részben vagy egészben eltekinthet az a költségek 

kifizetésétől, ha a kötelezet családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.  

 

(6) A köztemetés költsége 85.000.- Ft.  

 

 

9. § 

 

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a  Szoctv., valamint a végrehajtására kiadott 

egyéb hatályos jogszabályok rendelkezését kell alkalmazni.  

 

10. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követően 2014. január 1. napjától lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 2013. december 31. napján Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 19/2007.(X.31.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bek. d) pontja, 17. § (1) bek. a) 

pont 5-6 pontjának átmenti segélyre és temetési segélyre vonatkozó bekezdése, a 17. § (1) bek. 

b) pont köztemetésre vonatkozó bekezdése, 39.§-től 48. §-ig, 50. § (1) bekezdéstől (8) 

bekezdésig. 

Rendeletet kapják: Hegedűs Erika, főtanácsos 

                               Zsámba Lajosné, vezető-főtanácsos 

                               Lippai József, főelőadó 

 

 

22. napirendi pont: Pénzügyi csoport 1 fő létszám bővítésére javaslat megtárgyalása, 

elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző javasolja a Képviselő Testületnek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 

csoportjának létszámának bővítését 1 fővel 2014. január 1.-től. A 2013-as év nagyon nehéz 

feladatokat adott a polgármesteri hivatalnak ugyanis: általános iskola átadása a KLIK részére, 

Állami Számvevőszék jogszerűségi vizsgálata, a pénzügyi csoportvezető tartós távolléte. 

Mindezekre tekintettel és azt figyelembe véve, hogy a járási hivatal „szétzilálta” a pénzügyi 

csoportot feltétlen fontos az, hogy a pénzügyi vezetőnek legyen jól képzett helyettese. 
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Nagy László polgármester támogatja az előterjesztésben megfogalmazott 1 fő felvételét, mert a 

pénzügyi csoportnak szüksége van jól képzett szakmai vezetőre, helyettesére tekintettel arra, 

hogy 2014. január 1.-től teljesen új metodika szerint, új programmal történik a könyvelés. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

242/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Pénzügyi csoport 1 fő létszámmal történő bővítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta az előterjesztésben 

megfogalmazott indokok alapján a Bőcsi Polgármesteri Hivatal egy fővel történő 

létszámbővítését. A létszámbővítéssel kapcsolatos bérfedezet a rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

              Török Barna czt. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

                                    Zsámba Lajosné, vezető-főtanácsos 

                                     

 

 

23. napirendi pont: Bőcsi Általános Iskola kérelme oktatási helyszín biztosítására 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy  2 csoport közmunkás 

számára oktató helyszínt kell biztosítani.  Az oktatás várható időtartama 2013. december 02. - 

2014. március 31. Az oktatást az általános iskola pedagógusai végzik. Az oktatáshoz legalább 2 

tanterem szükséges. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

243/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános Iskola kérelme oktatási helyszín biztosítására 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete oktatási helyszínt biztosít az Bőcsi Általános 

Iskola számára.  

Oktatási helyszínek:  Közösségi-ház Bőcs, Arany J. u. 3. 

   Kisebbségi-ház Bőcs, Pást út. 5. 

Képzés időtartama:  2013. december 02.-2014. március 31. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

              Lipták Zsolt iskolaigazgató 

Határidő: azonnal illetve 2014. március 31. 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

                                    Mogyorósi Anikó, kistérségi munkaprogram előadó  
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24. napirendi pont: Szociális és gyermekvédelmi szakellátás állami átvétele, illetve Miskolci 

Önkormányzatok Társulás megállapodásának módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy módosul a társulási 

megállapodás több pontja. A társulásnak tagja Bőcs Község Önkormányzata ezért a Miskolc 

Környéki Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítását jóvá kell hagyni. Javasolja, 

hogy változtatás nélkül történjen a jóváhagyás. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

244/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási feladatok állami 

átvételével kapcsolatos döntések meghozatala  

 

1. Bőcs Község Képviselő Testülete az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi 

szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CXCII. törvény (továbbiakban: Törvény) rendelkezéseire tekintettel a Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

 

a.) A Társulási Megállapodás 4.2. a) pontja az alábbi ae) és af) pontokkal egészül ki: 

„ae) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása; 

    af) gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása; 

 

b.) A Társulási Megállapodás 4.2. b) pontja az alábbi bö) ponttal egészül ki: 

„bö) fogászati alapellátás” 

 

c.) A Társulási Megállapodás 4.2. „bb) fogyatékos személyek gondozóháza”, „bj) 

gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása”, bk) családok átmeneti 

otthonában elhelyezettek ellátása” „bl) nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása”, „bm) 

gyermekvédelmi szakellátás” pontjai törlésre kerülnek. 

 

d.) A Társulási Megállapodás 5. mellékletének megnevezése az alábbiak szerint 

módosul: „a fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, 

bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, szociális étkeztetés, 

idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, ifjúság-egészségügyigondozás, család- és 

nővédelmi egészségügyi gondozás, gyermekjóléti központ, pszichiátriai betegek 

közösségi ellátása, fogászati alapellátás feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok” 

 

e.) A Társulási Megállapodás az alábbi 6. melléklettel egészül ki: 

 

„A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzék Község Önkormányzata, Bőcs 

Község Önkormányzata, Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, Emőd Város 

Önkormányzata, Harsány Község Önkormányzata, Kistokaj Község Önkormányzata, 

Köröm Község Önkormányzata, Mályi Község Önkormányzata, Muhi Község 

Önkormányzata, Nagycsécs Község Önkormányzata, Nyékládháza Város 

Önkormányzata, Ónod Község Önkormányzata, Répáshuta Község Önkormányzata, 

Sajóbábony Város Önkormányzata, Sajóecseg Község Önkormányzata, Sajóhídvég 
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Község Önkormányzata, Sajókeresztúr Község Önkormányzata, Sajólád Község 

Önkormányzata, Sajópetri Község Önkormányzata, Sajósenye Község Önkormányzata, 

Sajóvámos Község Önkormányzata, Szirmabesenyő Község Önkormányzata” 

 

 

f.) A Társulási Megállapodás az alábbi 7. melléklettel egészül ki: 

 

„A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok: 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Berzék Község Önkormányzata, Bőcs Község 

Önkormányzata, Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, Emőd Város Önkormányzata, 

Harsány Község Önkormányzata, Kistokaj Község Önkormányzata, Köröm Község 

Önkormányzata, Mályi Község Önkormányzata, Muhi Község Önkormányzata, Nagycsécs 

Község Önkormányzata, Nyékládháza Város Önkormányzata, Ónod Község 

Önkormányzata, Répáshuta Község Önkormányzata,Sajóbábony Város Önkormányzata, 

Sajóecseg Község Önkormányzata, Sajóhídvég Község Önkormányzata, Sajókeresztúr 

Község Önkormányzata, Sajólád Község Önkormányzata, Sajópetri Község Önkormányzata, 

Sajósenye Község Önkormányzata, Sajóvámos Község Önkormányzata, Szirmabesenyő 

Község Önkormányzata” 

 

Felelős:    Nagy László polgármester 

Végrehajtásért Felelős:  Nagy László, polgármester 

Közreműködik:   Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 

    Intézmény – Módszertani Központ    

Határidő:    azonnal és 2013. december 31. 

 

 

6. A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, a Társulási Megállapodás módosításának 

aláírására.  

 

Felelős:    Nagy László, polgármester 

Végrehajtásért Felelős:  Nagy László, polgármester   

Határidő:    azonnal és 2013. december 31. 

 

Határozatról értesül: Baráth Zsuzsanna, vezető-tanácsos 

                                  M.M.J.V. Polgármesteri Hiv. Humán Főosztály, Eü. és Szoc. Oszt.  

                      (3530 Miskolc, Petőfi u. 39.) 

 

 

25. napirendi pont: Miskolc Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző javasolja a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás megállapodásának 

módosítását az előterjesztés alapján, változtatás nélkül. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

245/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 
 

Tárgy: Miskolc Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása 

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

(IX.18.) határozatával elfogadott módosítását jóváhagyja.  
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Takács Edina intézményvezető 

 

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

Társulás megállapodásának módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megalakult a Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Nonprofit Szervezete. A 

szervezet önköltségi számításokat végzett, aminek alapján megállapítható, hogy 2014. január 1.-

től a szervezet költségvetése 1,4 milliárd forint/év. Ez azt jelenti, hogy a megtakarítás az előző 

évekhez viszonyítva 300 millió forint. Mindezeket figyelembe véve mégis nehéz lesz a 2014 évi 

szolgáltatás beindítása, mert januárban a szervezetnek kb. 100 millió forintra volna szüksége. 

Ennek az összegnek a biztosítása nehézségekbe ütközik, hiszen az önkormányzatoknak kvázi 

előleget kellene befizetnie a szervezet számlájára. 

A társulás jelenleg az engedélyeket szeretné beszerezni, amely szintén nehéz és összetett feladat. 

Fentiekhez kapcsolódik a társulás megállapodásának módosítása, ezzel együtt a szerződés 

megismerése elfogadása. Javasolja a megállapodás módosításának elfogadását,egyidejűleg  a 

szerződés elfogadásának elnapolását. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

246/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 
 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

megállapodásának módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és jóváhagyja Sajó-Bódva 

Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert a módosult Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

     

 

27. napirendi pont: P. Balázs Gábor Kesznyéten tulajdonát képező 0133/3 hrsz. alatti, 2,1 

ha térmértékű ingatlan megvételre történő felajánlása 

 

Nagy László polgármester szó szerint ismerteti a P. Balázs Gábor levelét, miszerint a tulajdonát 

képező Kesznyétenben levő ingatlanát szeretné értékesíteni, úgy hogy azt a bőcsi önkormányzat 

vásárolja meg. 

 

A Képviselő Testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

247/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 
 

Tárgy: P. Balázs Gábor Kesznyéten tulajdonát képező 0133/3 hrsz. alatti, 2,1 ha 

térmértékű ingatlan megvételre történő felajánlása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testület P. Balázs Gábor kesznyéteni lakos kérelmét 

elutasítja. 

A P. Balázs Gábor tulajdonát képező 0133/3 hrsz.-ú, 2,1 ha térmértékű ingatlant a bőcsi 

önkormányzat képviselő-testülete nem vásárolja meg.   

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

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 

 

     

Nagy László polgármester 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 


