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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2013. 04. 29-én (hétfő) 

13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

   

Tóth László képviselő távolmaradását nem jelentette be. 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Meghívottak:  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

  Stefánné Nagy Magdolna PB tag 

  Mertus Barnabásné PB tag 

  Zsámba Lajosné köztisztviselő 

 

Érdeklődő állampolgár : Szabó Béláné  

     

 

Nagy László polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

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

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

 

Napirendi pontok:   
 

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

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Pénzügyi Bizottság beszámolója a zárszámadásról 

Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

 

3. Könyvvizsgáló jelentésének megtárgyalása, tudomásulvétele 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. 2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester,  

             Török Barnabás c. főjegyző 

 

5. Hernád Óvoda-Bölcsőde nyári szünidejének megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

6. Rendelet az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről 

Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

7. 2014. évi gazdasági koncepció megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Törvényességi felhívás: közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésére 
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Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás c. főjegyző 

 

9. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

     10. Zárt ülés 

 

 

 

 

1. napirendi pont: Hernád Óvoda-Bölcsőde nyári szünidejének megtárgyalása 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető elmondja, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően idén is 

augusztusra tervezik a 3 hetes nyári szünetet, amikor kisebb karbantartási, fertőtlenítési, takarítási 

munkákat szeretnének elvégezni, továbbá az udvaron  ezen időszakban vízelvezési munkákat kell 

végezni. A nyári szünetet időtartamának 2013. augusztus 12. és augusztus 30. közötti időszakot 

javasolja. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy  az óvodában a melegvízellátás 

nincs megfelelően megoldva. A mosogatáshoz nem elegendő 25-30 fokos langyos víz. Megítélése 

szerint szükséges egy gázzal működő átfolyó melegvíz rendszer. 

 

Nagy László polgármester szerint a jelenlegi rendszer jó, csak szakember vizsgálja felül a 

problémákat. Egy ún. retesz kivételével működni fog a melegvizes rendszer. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Hernád Óvoda nyári nyitva tartásának ideje 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete engedélyezi a Hernád Óvoda és Bölcsőde zárva 

tartását 2013. augusztus 12-től 2013. augusztus 30-ig. A zárva tartás ideje alatt kell elvégezni a 

karbantartásokat, tisztító festéseket. 

A karbantartást a Bő-Víz Kft. végzi. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Bő-Víz Kft. 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása, 

elfogadása 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos a  2012. évi gazdálkodás zárásaként ismerteti a főbb 

sarokszámokat. Bemutatja a rendeletet, jónak minősíti a 2012. évi gazdálkodást. Ismerteti a 

kintlévőségeket, szerinte előrelépés szükséges azok behajtása terén. 
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Bai Lászlóné PB elnök tájékoztatást ad  arról, hogy a Pénzügyi Bizottság áttanulmányozta a 2012. 

évi zárszámadásról szóló beszámolót, a rendeletet és a könyvvizsgálói jelentést, melyeknek 

elfogadását javasolja 5 igen szavazattal. A bizottság azt vizsgálta, hogy az előirányzat és a teljesítés 

hogyan alakult. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet: 

 

 Bőcs Község Képviselő-testületének 

7/2013. (IV.29.) 

R E N D E L E T E 

 

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 

 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2012. évi költségvetési 

zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

 

1. 

 

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. 

2. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadását 

 

a.)   1.428.675 eFt   módosított bevételi előirányzattal 

b.)   1.249.429 eFt   teljesített bevétellel 

c.)   1.428.675 eFt   módosított kiadási előirányzattal 

d.)   1.124.143 eFt   teljesített kiadással 

e.)      131.774 eFt   költségvetési pénzmaradvánnyal,(amelynek  

     felosztásáról a Képviselő-testület később dönt) 

f.)     -    6.030  eFt   vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal állapítja meg. 

             

 

3.§ (1) A 2. § (1) b.) pontja szerinti teljesített bevételből a működési  költségvetési bevételeinek 

összege a 2.sz. melléklet szerint 651.684 eFt, melyből 

 a.) Közhatalmi bevételek:          170 eFt 

b.) Intézményi működési bevételek:    44.948 eFt 

c.) Kamat bevételek:      21.510 eFt 

d.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei:           195.968 eFt 

 ebből: helyi adók:   240.086 eFt 

   átengedett központi adók    -   46.590 eFt 

   bírságok,pótlékok,egyéb     2.251 eFt 

   talajterhelési díj         221 eFt      

       e.) normatív támogatások összege:    180.796 eFt 

       f.) normatív kötött felhasználású támogatások:     81.301 eFt 

       g.) központosított támogatások:       35.089 eFt 

       h.)       egyéb költségvetési támogatás:                                              15.722 eFt, 
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       i.) támogatás értékű bevételek       75.017 eFt 

       j.) államháztartáson kívülről átvett pénz       1.163 eFt 

 

 

 

 

 

 

(3)  A 2. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott bevételből a felhalmozási bevételek 

teljesítése 110.514 eFt. 

 

 (4)  A 2. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott bevételből a támogatási célú kölcsönök, 

illetve a tagi kölcsön visszatérítéséből származó bevétel 19.481 eFt, melyből 

 

       a.) működési célú kölcsön visszafizetése:   8.408 eFt 

            b.) felhalmozási célú kölcsön visszafizetése:            11.073 eFt 

 

(5)  Pénzforgalom nélküli bevételek a 2. sz.melléklet szerint: 

1.  Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele:                    467.750 e Ft. 

 

4.  §  (1)   A 2. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból az önkormányzat teljesített 

működési kiadásainak összege a 3.sz. melléklet szerint  929.214 e Ft, melyből 

         

                      a.) a személyi jellegű kiadások összege   352.445 e Ft, 

                      b.) a munkaadókat terhelő járulékok összege                88.003 e Ft, 

                      c.) a dologi jellegű kiadások összege                           269.217 e Ft, 

                      d.) egyéb működési kiadások                                       219.549 e Ft, 

                       

 

(2)   Az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból a 3.3 számú melléklet szerint a 

támogatási értékű kiadás 11.070 e Ft, az államháztartáson kívülre történő működési 

célú pénzeszközátadás a 3.5 sz. melléklet szerint 122.371 e Ft,( melyből a non-profit 

szervezeteknek átadott pénz  20.265 e Ft),társadalom-, ész szociálpolitikai juttatások 

86.108 eFt. 

 

(3)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi létszámkeretét közfoglalkozású 

dolgozókkal együtt  az alábbiak szerint határozza meg: 

 

a./   főfoglalkozású: 124 fő 

b./   részfoglalkozású: 36 fő 

c./   megbízásos jogviszonyban: 11 fő 

 

  Az éves létszámkeret alakulása a 8. és 9. sz. mellékletben kerül bemutatásra. 

 

5. § (1) A 2. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból a felhalmozási célú kiadások 

összege a 3,3.4, 3.6, 4,5. sz. melléklet alapján   135.410 e Ft, melyből: 

 

                      a.) a beruházások előirányzatának teljesítése                               127.648 e Ft, 

                      b.) a felújítások, korszerűsítések előirányzat teljesítése                   7.261 e Ft, 

                      c.) egyéb felhalmozási kiadások                                                          501 e Ft, 

                       

6. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Polgár- 

                       mesteri Hivatal működési kiadások teljesítése a 3.sz. melléklet  szerint 

                       186.835 eFt, melyből: 
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                       a.) a személyi jellegű juttatás          74.373 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok         19.678 e Ft, 

                       c.) a dologi jellegű kiadás:                         19.563 e Ft, 

                       d./egyéb működési kiadások                      73.221 e Ft, 

                        

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 21 fő főfoglalkozású 

 

 

 

7. §   (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból az Általános és 

Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési kiadása a 3/1. számú melléklet szerint 

284.687 e Ft, melyből 

 

                       a.) a személyi jellegű juttatás    163.100 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok        40.885 e Ft, 

                       c.)  a dologi jellegű kiadás:          80.702 e Ft. 

 

(2) Az Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkerete: 

              58 fő főfoglalkozású, 

              12 fő részfoglalkozású, 

                3 fő megbízási jogviszonyban álló. 

 

8. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Napköziotthonos Óvoda működési kiadása a 3/1. számú melléklet alapján   

                        93.073 eFt, melyből  

 

                       a.) a személyi jellegű juttatás            45.702 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok    11.625 e Ft, 

                       c.) a dologi jellegű kiadás:                 35.746 e Ft. 

 

(2)    A Napköziotthonos Óvoda létszámkerete: 

                23 fő főfoglalkozású. 

 

 

9. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Faluház (Művelődési és Sportintézmény) működési kiadása a 3.1.sz.  

                       melléklet szerint  43.309 e Ft, melyből: 

 

                       a.) a személyi jellegű juttatás           18.176 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok     5.232 e Ft, 

                       c.) a dologi jellegű kiadás:               19.901 e Ft. 

 

(2)    A Faluház (Művelődési és Sportintézmény) létszámkerete: 

                8 fő főfoglalkozású, 

                4 fő megbízási díjas                 

 

10. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Családsegítő Központ működési kiadása a 3./1.sz. melléklet alapján  

                        31.821 e Ft, melyből: 

 

                       a.) a személyi jellegű juttatás          14.883 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok    3.718 e Ft, 

                       c.) a dologi jellegű kiadás:               13.220 e Ft. 
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(2)    A Családsegítő Központ  létszámkerete: 

                7 fő főfoglalkozású. 

 

 

 

11. §    (1)  A jóváhagyott 2012.évi pénzmaradvány összegét a 7.1. sz. melléklet tartalmazza. 

            (2)  A vállalkozási maradvány összegének alakulását a 7.2.sz. melléklet mutatja be. 

 

 

 

 

12. §     Tájékoztató jelleggel bemutatjuk: 

             a.)   az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a alapján: 

 a vagyonkimutatást a 17.sz. melléklet szerint 

  az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 20. sz. mellékletben 

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

           Kormányrendelet 162.§-a alapján: 

 a közvetett támogatásokat a 15. sz. mellékletben 

 

13.§  A 2012. évi pénzkészlet változását a 14. sz. melléklet szemlélteti. 

 

14.§  A 16. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

 

15.§ 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 19. számú melléklet tartalmazza.  

 

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

kötelezettséget a 11. ,12 és 13. számú mellékletei mutatják be.  

 

 

17.§  Ez a rendelet a kihirdetés napját követően 2013. április 30-án  lép hatályba.   

 

 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Pénzügyi Bizottság jelentésének elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2012. évi zárszámadással 

kapcsolatos jelentését elfogadta. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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Nagy László polgármester kivonatosan ismerteti a könyvvizsgálói jelentést, javasolja annak 

elfogadását és tudomásul vételét. 

 

Török Barnabás c. főjegyző részletes ismertetést  tart a könyvvizsgálói jelentésből, amelynek a 

lényege, hogy a 2012. évi zárszámadást hiteles adatokat tartalmaz, jól tükrözi az önkormányzat 

gazdálkodását. A könyvvizsgáló a jelentés alapján javasolja a 2012. évi zárszámadás elfogadását. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása, tudomásul vétele 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi zárszámadásról készített 

könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta, tudomásul vette, elfogadta. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosé vezető főtanácsos 

 

 

 

3. napirendi pont: 2012. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a  Miskolci Kistérség Belső Ellenőrzési Osztálya 2012. 

évben is tartott ellenőrzést az önkormányzatnál. Javasolja annak elfogadását. 

 

Török Barnabás c. főjegyző: 

- Bejelenti, hogy az átszervezést követően új munkaköri leírásokat kell készíteni 

- Tájékoztatást ad arról, hogy az adóigazgatásban személyi változás történt, ezért a 

kintlévőség magas. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évről szóló belső ellenőrzés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2012. évben végzett 

belső ellenőrzésről szóló jelentést. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Rendelet az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

megkeresését, felhívását rendelet alkotásra. A rendelethez instrukciókat ad. Javasolja a rendelet-

tervezet elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2013.(IV.29.) K.T. rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokról 

 

 

 

Bőcs Község Önkormányzat képviselő-testülete a Környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi 

személyiség nélküli szervezetekre és a természetes szervekre terjed ki. 

 

 

2. § 

 

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítással kell megsemmisíteni. 

 

 

3. § 

 

(1) A település azon területein, ahol az 1. § szerinti hasznosítás komposztálással nem oldható  

     meg és az égetése is tilos, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe     

kell elhelyezni. 

 

(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásba be nem kapcsolt területeken a kerti          

hulladék kezeléséről vagy hasznosításáról az ingatlantulajdonos ill. az ingatlant használó köteles 

gondoskodni. 

 

(3) Az égetés során a helyben keletkezett avar, kerti hulladék semmisíthető meg. 

 

 

4. § 

 

(1) A közszolgáltatásba bekapcsolt területeket a kerti hulladék égetése március 1. és április 30., 

valamint szeptember 15. és október 30. közötti időszakban  - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak 

kivételével – megengedett. 

 

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése vasár- és ünnepnapokon  a település közigazgatási 

területén. 

 

(3)  A település közterületein (utak, terek, parkok, lakótelepi zöldterületek) egész évben tilos az 

avar és kerti hulladék égetése. 

       a) Ezekben az övezetekben az avart és kerti hulladékot a kommunális hulladékgyűjtő  

           edényekben kell elhelyezni. 
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5. § 

 

(1)  Az égetést a reggeli és az esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai)  miatt 

9,00 – 16,00 óra közötti időszakban lehet végezni szélcsendes időben. 

 

(2)  Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés és annak 

hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és 

környezeti kárt nem okoz. 

 

(3)   A tűz őrzéséről, és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

        a) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. 

 

(4)   Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. 

        a) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a  

            visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 

6. § 

 

 

(1)  A égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális ill. ipari eredetű hulladékot: 

      - háztartási 

      - ipari 

      - veszélyes és nem veszélye egyéb hulladék 

      - műanyag 

      - gumi 

      - vegyszer 

      - festék 

 

      a) A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, pertóleum) vagy egyéb  

         vegyszert használni tilos. 

 

(2)  A lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. 

 

 

7. § 

 

(1)  A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

(2)  Az országosan elrendelt  - erdőterületekre és azok környezetére vonatokozó – általános 

tűzgyújtási tilalom alól a rendelet ugyancsak nem ad felmentést. 

 

8. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon 2013. április 30-án lép hatályba. 

 

 

5. napirendi pont: 2014. évi gazdasági koncepció megtárgyalása, elfogadása 

 

Nagy László polgármester ismerteti a 2014. évi terveket, de azonnal hozzáteszi, hogy a 

kivitelezés, a költségvetés végrehajtása a bevételtől függ. Javasolja a koncepció elfogadását. 
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Török Barnabás c. főjegyző bemutatja a 2014. évre vonatkozó fejlesztési terveket, az intézmények 

működtetésére vonatkozó előírásokat, az intézmények szinten tartására vonatkozó erőfeszítéseket. 

Bemutatja a bizonytalansági tényezőket,- szerinte év végén újabb koncepciót kell készíteni. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2014. évi gazdasági koncepció megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi gazdasági 

koncepciót. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

6. napirendi pont: Bőcs közép- és hosszú távú gazdálkodási terve 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a BAZ. Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, 

miszerint  Bőcs  ez idáig nem készítette el  közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 

Javasolja, hogy ezt a tervet a képviselő-testület 2013. november 30-ig készítse el.  

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete  vállalja, hogy Bőcs közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét 2013. november 30-ig elkészíti. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. november 30. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

7. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester ismerteti az általános iskola kérelemét, miszerint  2013. május 3-ra 19 

iskolás gyermek budapesti Operaházi utazásához kérik az önkormányzati buszt. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Iskolás gyermekek részére busz biztosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete 19 fő általános iskolás gyerek részére autóbuszt 

biztosít. 
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Időpont: 2013. május 3. 

Az utazás célja: Operaház, Bánk bán megtekintése 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. május. 3. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Aradi Dezső gépkocsi előadó 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

 

 

Nagy László polgármester  bejelenti, hogy a KLIK-kel nincs megállapodás, szerződés a gyerekek 

utaztatására vonatkozóan. Javasolja felülvizsgálni azt, hogy mikor állítsák le az autóbusz 

üzemeltetését, ugyan is sem hivatalos levélre, sem polgármesteri (személye) megkeresésre nem 

válaszol a KLIK. A benyújtott számlákat  ez ideig nem fizette ki. 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester  egyetért azzal, hogy azonnali hatállyal szűnjön meg a gyerekek 

szállítása Berzékről, ugyanis  eddig az önkormányzat finanszírozta a busz üzemeltetését. Szerinte 

megváltoztak a körülmények, eszerint kellene az intézményfenntartónak kapcsolatot teremteni az 

önkormányzattal.  

 

Bálint László alpolgármester szerint ez nem járható út, egyet ért azzal, hogy az autóbusz 

üzemeltetését meg kell szüntetni, mert a KLIK eddig nem vette fel a kapcsolatot az 

önkormányzattal, nem finanszírozza a szállítás költségeit. A busz üzemeltetését 2013. május 6. 

napjával kell leállítani. 

 

Bai Lászlóné képviselő megítélése az, hogy az autóbusz üzemeltetésének a megszűntetését meg 

kell gondolni és fontolni, ugyanis ez nem csak az iskolás gyerekek érdeke. Az autóbusz 

üzemeltetése érdeke az iskolának, Berzéki Önkormányzatnak. 

 

Dendel Barnabás képviselő távozik a teremből, mert az iskolabusszal szállítja a gyerekeket 

Berzékre. 

 

 

Nagy László polgármester  bejelenti, hogy a településen  további térfigyelő kamerák elhelyezésére 

van szükség, ehhez pályázatot írt ki a Belügyminisztérium. Javasolja azt, hogy a pályázaton vegyen 

részt Bőcs önkormányzata. Az önrész 20 %. 

 

A képviselő-testület  5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat  képviselő-testülete a 8/2013. (III.29.) BM. rendelet 3. mellékletében 

megfogalmazott fejlesztések megvalósítására  pályázatot nyújt be. A közbiztonság növelését 

szolgáló fejlesztések keretében térfigyelő kamerákat kíván közterületeken elhelyezni. Önrészt és a 

pályázathoz szükséges fedezetet az önkormányzat biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 
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    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos 

    Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy Tiszalúcról 10-11 gyerek jár a bőcsi iskolába. 

Megkeresték a szülők, hogy vállalják a bőcsi iskolabusz finanszírozását, amennyiben a gyerekeket 

szállítja a bőcsi iskolába és haza. A szállítást 2013. szeptember 1-től kérik. 

A tiszalúci gyerekek iskolabusszal történő szállításának függvénye az, hogy a berzéki gyerekek 

szállítását finanszírozza-e a KLIK. 

 

Dendel Barnabás képviselő visszajött a terembe. 

 

A képviselő-testület  4 igen szavazattal  2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi iskolabusz üzemeltetésének, működtetésének leállítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- megállapította, hogy az iskolabusz költségkalkulációját 2013. január 22-én küldte meg az 

önkormányzat a KLIK részére, ezt követően 2013. február 12-én megállapodás-tervezetet 

adott át Bőcs polgármestere Mariscsák István KLIK igazgatónak 

- megállapította, hogy a gyerekek szállításával kapcsolatban ez ideig a KLIK részéről 

semmilyen intézkedés nem történt, holott Bőcs Önkormányzat 2013. január 1-től 

folyamatosan szállítja a berzéki gyerekeket a Bőcsi Általános Iskolába, az önkormányzat 

költségén. 

- rögzíti, hogy a benyújtott számlákat a KLIK ez ideig nem egyenlítette ki. 

- a fentiek alapján az iskolabusz üzemeltetését, működtetését 2013. május 6. napjával 

leállítja, mert hatályos szerződés nincs. 

- javasolja, hogy Bőcs Önkormányzat polgármestere vegye fel a kapcsolatot Berzék 

polgármesterével és az ügyben tartsanak szülői fórumot 2013. május 2-án (csütörtök) 17 

órakor,- egyidejűleg értesíteni szükséges dr. Kriza Ákos urat, a Miskolc Többcélú Kistérségi 

Társulás elnökét, továbbá a KLIK vezetőjét. 

- kezdeményezi, hogy az érintett gyerekek és az általános iskola igazgatója kapjanak 

információt arról, hogy az iskolabusz nem közlekedik 2013. május 6-tól. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető-főtanácsos 

            Bő-Víz Kft. 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Sportegyesület részére eljutatott tájékoztatót, miszerint 

Bőcsön műfüves pálya kialakítására kerül sor TAO bevonásával. A beruházás költsége 15-17 millió 

Ft, az önrész 30 %. Feltétel, hogy a Magyar Állam jelzálogjogot szerezzen az ingatlanra. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2013. (IV.29.) K.T. határozata 
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Tárgy: Műfüves pálya építése TAO támogatás bevonásával 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Támogatja, hogy a Bőcsi Általános Iskola udvarán műfüves pálya építésére kerüljön sor 

TAO támogatás bevonásával. 

- Hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam az ingatlan-nyilvántartásba az igénybevett 

adókedvezmény mértékéig  15 éves időtartamra jelzálogjogot jegyezzen be a szóban forgó 

ingatlanra. 

- A beruházás értékének 30 %-a önrész, 70 %-a a társasági adóból származó támogatásból 

vehető igénybe. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Nagy Attila kézilabda szakosztályvezető 

    K. Nagy László labdarúgó szakosztályvezető 

    Bő-Víz Kft. 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester sürgősnek tartja a balatonföldvári és a hajdúszoboszlói önkormányzati 

üdülők karbantartását, javítását, szükség szerinti festését. Bemutatja a balatonföldvári üdülő 

gondnokának levelét, amelyben leírja azokat a problémákat, amelyek soron kívül ki kell javítani. 

Kéri Bálint László alpolgármestert, hogy a környező településeken reklámozza az üdülőket, 

szükség szerint szórólappal. 

 

Dendel Barnabás képviselő információja szerint a televízió vételi lehetősége nyári időszakra van 

biztosítva. 

 

A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Balatonföldvári, hajdúszoboszlói önkormányzati üdülők karbantartása 

 

Bőcs Községi Önkormányzati képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat tulajdonát képező 

balatonföldvári, hajdúszoboszlói üdülők azonnali karbantartását. A munkálatokat a Bő-Víz Kft. 

végzi, csőszerelő, asztalos, burkoló, villanyszerelő szakemberek bevonásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bő-Víz Kft. 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti szó szerint azt a megállapodást, amely a Borsodi Sörgyár 

Kf.t és a Bőcsi Önkormányzat között jött létre. A megállapodás tárgya a  Sörgyár tulajdonában álló 

914/23, 914/24, 914/25. hrsz. alatt nyilvántartott földterületek alatt lévő, a Lakótelepet ellátó 

szennyvízvezeték átadása az önkormányzat részére. 
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A képviselő-testület  6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2013. (IV.29.) K.T. határozata 

 

Tárgy: A társasház formában működő Lakótelepet ellátó szennyvízvezeték, átemelő gépház, 

gyűjtő aknák önkormányzat részére történő átadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- A Borsodi Sörgyár Kft-től térítésmentesen átveszi a 914/23, 914/24, 914/25. hrsz. 

nyilvántartott földterületek alatt lévő, a Lakótelepet ellátó szennyvízvezetéket, átemelő 

gépházat, gyűjtő aknákat a megállapodásban foglaltak szerint. 

- Ezen időponttól kezdődően kizárólagos tulajdonába kerülnek a fent körülírt vezetékek egyéb 

műszaki felszereléssel együtt, az önkormányzat ennek szedi hasznát és viseli az ezekkel járó 

terheket és a kárveszélyt. 

- Tudomásul veszi, hogy a jövőben a vezetékre vonatkozó ráfordítások kizárólag az 

önkormányzatot terhelik. 

- A rendszer üzemeltetője az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

K. Nagy László képviselő bejelenti, hogy a belső-bőcsi temetőben az útburkolat a télen meglazult, 

javításra szorul több helyen. 

 

Nagy László polgármester ismeri a problémát, a Bő-Víz Kft. kijavítja az útburkolatot, egyidejűleg 

javasolja, hogy a temető bejáratát fém tuskóval kellene ellátni, hogy nem tudjanak bemenni a 3,5 

tonna fölötti teherautók. 

 

Bálint László képviselő kérdezi, hogy az általános iskola mögötti kert részek megvásárlása hol tart, 

ugyanis a műfüves pálya arra a területre épülne. 

 

Nagy László polgármester szerint amennyiben 3500 Ft /m2 vételárért meg tudja venni az 

önkormányzat,- többet nem szabad érte adni. 

 

Szabó Béláné bőcsi lakos szerint a neki küldött határozat, amelynek tárgya a szemétszállítás 

díjának csökkentése,- jogsértő.  

Kérdezi, hogy a járdaépítés miért állt le, ugyanis hetek óta a felbontott burkolat kellemetlen látvány. 

 

Török Barna c. főjegyző javasolja Szabónénak, hogy ha nem ért egyet a határozattal, úgy éljen 

jogorvoslattal. 

 

Nagy László polgármester válaszolt a feltett kérdésekre, kihangsúlyozza, hogy a munkálatok 

leállítására azért került sor, mert egy új pályázat munkálatai keresztezik az említett járdaszakaszt. 
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Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 


