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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2013. 02. 06-án (szerda) 13 órakor. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

 

 

Nem vett részt a T. ülésen: Csicsek Zoltán alpolgármester 

        Tóth László képviselő 

      

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

Meghívottak: 

  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

  Takács Edina intézményvezető 

  Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

       

 

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

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

tag közül 5 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok:  
  

1. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés adatairól  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Tájékoztató a 2012. évi zárszámadás előirányzatainak változásáról 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

3. Tájékoztató az általános iskola átadás-átvételéről 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Tájékoztató a Járási Hivatal „Bőcsi Kirendeltségéről” 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Bőcs Községi Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt.(Budapest, Krisztina krt. 55.) között 

létrejött bérleti szerződés 1. számú módosítása 

Török Barnabás c. főjegyző 

 

6. 1/2013.(II.06.) rendelet megtárgyalása és elfogadása (vendégebéd díjának megállapítása 

határozatban) 

- állattartási rendelet hatályon kívül helyezése 

- adósságkezelési támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

- a helyi iparűzési adóról szóló rendeletből hatályon kívül helyezi a 4. § (2) bekezdés 

a) pontját. (piaci és vásározó kiskereskedelem napi díja 1.000,- Ft) 

- közterületek rendjéről, valamint a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról és használati díjakról szóló rendelet 23. § (1-2) bekezdése hatályát veszti 

(szabálysértés megállapítása) 
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            Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

7. 2/2013.(II.06.) rendelet megtárgyalása és elfogadása  

- méltányosságból megállapítható közgyógyellátás hatályon kívül helyezése 

- méltányosságból megállapítható ápolási díj hatályon kívül helyezése 

- kiegészítő szociális segély hatályon kívül helyezése 

            Előadó: Török Barnabás c. főjegyző 

 

8. Bejelentések, indítványok, javaslatok. 

 

9. Zárt ülés. 

 

 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a 2012. évi zárszámadás előirányzatainak változásáról 

 

Nagy László polgármester kihangsúlyozza, hogy a 2012. évi zárszámadáshoz szükséges adatokat 

küldte ki a képviselő-testületnek. A képviselő-testület az utolsó negyedévben döntött a most közzé 

tett adatokról, azok felhasználásáról. Javasolja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos ismertesse az 

adatokat és adjon választ a feltett kérdésekre. 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos ismerteti az önkormányzat 2012. évi zárszámadási 

előirányzatainak adatait, a kiadási és bevételi oldal változásait. Az aktualizálást követően ezek a 

számadatok a zárszámadási rendeletbe lesznek beépítve. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az előirányzat-módosításokat 

megtárgyalta egyhangú szavazással elfogadásra javasolja.  

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2012. évi zárszámadás előirányzat változásairól tájékoztató 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadta a 

2012. évi költségvetés előirányzatáról szóló tájékoztatást. Egyidejűleg aktualizálta a 2012. évi 

költségvetés előirányzatait. Az előirányzatok változása az alábbiak szerint alakul,- a rendelet 

módosítására 2013. áprilisáig kerül sor. 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

 

Kiadások 

 

Személyi juttatások  2012. évi kompenzáció       20.000.- 

    Közhasznú bér    -      15.900.000.- 

    Ajándék utalvány                                   720.000.- 

Személyi juttatások összesen:      -       15.160.000.- 

 

Járulékok   Közhasznú járulék:    -         4.887.000.- 
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Dologi kiadások csökkentése:                             - 11.450.000.- 

 

Tárgyi eszköz 

Polg.Hivatal kazán                   817.000.- 

Oktatási pályázat eng.terv 238/2012(XI.28.)            3.810.000.- 

Gyógyszertár vízakna                  238.000.- 

Ifjúság u.9. kerítés felújítás Bő-Víz                136.000.- 

Tárgyi eszközök összesen:               5.010.000.- 

 

Bükk-Makk kölcsön nyújtás 219/2012.(XI.09.)            5.000.000.- 

KEOP 6.1.0 támogatás                          3.265.000.- 

BKSC. támogatás 257/2012.(XII.10.)                800.000.- 

Bőcsi Gyermekekért Alapítvány, Hópihe     -           71.000.- 

Általános Iskola finanszírozása              5.328.000.- 

Hernád Óvoda finanszírozása       -         929.000.- 

Faluház finanszírozása       -          325.000.- 

Polgármesteri Hivatal finanszírozása              1.076.000.-       

Tartalék előirányzata            18.202.297.- 

 

Kiadások összesen:              5.859.297.-  
 

     

Módosított előirányzat 2012.09.30.              1.380.354.706.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31.:              1.386.214.003.-  

 

Bevételek 

 

Földalapú támogatás        1.566.000.- 

MKTT. Falunapi támogatás            

200.000.- 

KEOP.6.1.0 pályázati támogatás       3.265.000.- 

ÉMOP 3.1.2. Arany J.u. előleg       2.999.000.- 

Polg.Hivataltól pénzeszköz átvétel         293.000.- 

Bő-Víztől pénzeszköz átvétel:              7.000.- 

Tiszacash-től értékbecslésre:191/2012(X.26.)        300.000.- 

Betét miatti kamat bevétel        3.520.000.- 

IPR.normatív támogatás        9.355.376.- 

Kompenzáció 09.-10.-11. havi       2.632.603.- 

Tüzifa vásárlás támogatása       1.188.720.- 

Októberi lemondás miatti normatív támogatás    - 4.773.402.- 

Időskorúak díja                  60.000.- 

Villámcsapás kártérítés                       123.000.- 

Továbbszámlázott szolgáltatás             60.000.- 

ÁFA bevételek            248.000.- 

Bérleti díj Bőcs KSC            

490.000.- 

Burgonya értékesítés             35.000.- 

Idegenforgalmi adó              90.000.- 

Bükk-Makk kölcsön törlesztés       5.000.000.- 
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Közfoglalkoztatásra átvett pénz      -        20.800.000.- 

       

Bevételek összesen:                   5.859.297.-       

 

Módosított előirányzat 2012.09.30.              1.380.354.706.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31.:              1.386.214.003.-  
 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

Kiadások: 

Kamerarendszer kialakítása          273.000.- 

Pénzeszköz átadása önkormányzatnak(valuta pénztár)                           293.000.-  

Kiadások összesen:                      566.000 .- 

 

Bevételek: 

Igazgatási szolgáltatási díj             70.000.- 

Kiegészítő gyvtre átvett pénz                                                                 -      580.000.- 

Működési célú intézmény finanszírozás                 1.076.000.- 

Bevételek összesen:            566.000.- 

 

Módosított előirányzat 2012.09.30.            213.023.093.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31.            213.589.093.- 

 

ISKOLA 

 

Kiadások: 

Személyi juttatások:  IPR. normatívából          1.192.000.-   

Dologi : IPR normatívából            4.563.000.-  

Tárgyi eszköz : 1 db kamera IPR. normatívából       180.000.- 

         

Kiadások összesen:                       5.935.000.- 

 

Bevételek :    
Comenius pályázatra átvett pénz            108.000.-  

Útravaló ösztöndíjra átvett pénz            315.000.- 

TVK. Alapítványtól átvett pénz            184.000.-  

Intézmény finanszírozás          5.328.000.- 

     

Bevételek összesen:                                                                            5.935.000.- 

 

Módosított előirányzat 2012.09.30-án                 293.401.000.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31.-én:               299.336.000.- 

 

Hernád Óvoda 2012.12.31. 

 

Bevételek: 

Térítési díj bevétel                455.000.- 

NAV. ÁFA visszatérítés               432.000.- 

Támogatás átvétel                  20.000.- 
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OTP. kamat bevétel                  22.000.-  

Intézményfinanszírozás:                          -929.000.- 

Bevételek összesen:        0.- 

 

Módosított előirányzat 2012.09.30-án:      102.635.100.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31-én:      102.635.100.- 
 

Bőcs Faluház 

 

Bevételek: 

MKTT. támogatás :       175.000. 

ÉRV. támogatás:       150.000.-   

Intézmény finanszírozás:              -   325.000.- 

 

Bevételek összesen:                          0.- 

 

Módosított előirányzat 2012.09.30-án       56.708.000.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31.-én:                   56.708.000.- 

 

Családsegítő Központ 2012.12.31. 

 

Kiadások: 

Személyi juttatások:  Kompenzáció,ajándékutalvány  245.000.- 

Járulékok:          56.000.- 

Összesen:        301.000.- 

 

Bevételek: 

ÁFA visszatérülés NAV-tól      294.000.- 

OTP. kamat bevétel           7.000.- 

Összesen:        301.000.- 

 

Módosított előirányzat 2012.09.30.            33.669.000.- 

Módosítás 2013.02.06.      301.000.- 

Módosított előirányzat 2012.06.30-án:           33.970.000.- 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.12.31. 

 

Kiadások: 

Dologi kiadások:         74.541.- 

- üzemanyag:6.000. 
- reprezentáció:58.541 
- ÁFA.                 10.000 

Tartalék         -74.541.- 

 

Bevételek: 

Önkormányzattól átvett támogatás          1.222.- 

Továbbszámlázott szolgáltatás      -    1.222.- 

Bevételek összesen:                     0.- 

 

Módosított előirányzat 2012.09.30-án:             3.135.541.- 

Módosított előirányzat 2012.12.31-én:             3.135.541.- 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

2. napirendi pont: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés adatairól  

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos: 

- A 2013. évi költségvetés  tervezése az államháztartási törvény változásainak figyelembe 

vételével történt. Így a költségvetés külön-külön készült el intézményenként, a kötelező és 

önként vállalt feladatokra illetve az államigazgatási feladatokra lebontva. 

- Az önkormányzat két intézménye, az Óvoda és a Családsegítő Központ költségvetése a 

bekért igények alapján lettek megtervezve. A Polgármesteri Hivatalnál a tavalyi év 

tényadatai alapján készült a terv, figyelembe véve a létszámcsökkenést. 

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló önkormányzat, így külön költségvetése van. 

- Változás, hogy az óvodai támogatás kötött támogatás, azaz csak az adott feladatra 

használható fel. 

- A beruházások, felújítások adatainak további egyeztetésére van szükség. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: 
A Pénzügyi Bizottság tegnapi ülésén átnézték a költségvetést. Abból a szempontból vizsgálták meg, 

hogy mely tételek azok, amelyeket érdemes újra átgondolni. A 120 millió Ft-os tartalékból 80 

millió Ft lett felhasználva. Szeretnék, ha a jövőben a gazdálkodás  lehetővé tenné a pénzmaradvány 

összegének megtartását. A takarékosság érdekében a következő javaslatokat teszi: 

- Béremelés, jutalom nem lesz, ezt a tételt vegyék ki a tervből 

- a 2 önkormányzati üdülő üzemelése veszteséges (2012-ben 3,7 millió Ft volt a veszteség), ezért a 

kihasználtság növelése érdekében szélesebb körben propagálni kell az üdülési lehetőséget, illetve a 

karbantartási költségek ésszerűsítése is cél. Megfontolásra javasolja, hogy kell-e állandó jelleggel 

gondnokot alkalmazni. 

- A saját bevételek tervezését az intézményeknél felül kell vizsgálni. 

- A kulturális kiadások csökkentésére kell törekedni helyi vagy Bőcshöz közeli fellépők 

felkérésével. 

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatást ad a Családsegítő Központot érintő 2013. évi 

változásokról. Elmondja, hogy 2013. június 30-ig továbbra is a Miskolc Kistérségi Társulás 

keretében látják el a feladatokat, utána új megállapodás megkötésére kerülhet sor. Információja 

szerint Miskolc nem zárkózik el egy új társulás gesztorságától a házi segítségnyújtás és a 

jelzőrendszeres feladatok ellátására, de kéri, hogy Bőcs önkormányzata vegye fel a kapcsolatot 

Miskolci Önkormányzattal és ők adjanak tájékoztatást, hogy a fenti feladatok ellátása  mennyibe 

kerülne. A családsegítő szolgáltat működtetésére fennálló Bőcs-Berzék-Sajóhídvég-Köröm közötti 

társulás figyelembe vételével a költségvetés tervezése megtörtént. A társult önkormányzatoknak is 

be kell tenni a saját költségvetésükbe a rájuk eső költségeket. 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető: 

- Kéri az önkormányzat segítségét tetőjavításhoz az óvodában történt beázás miatt , illetve a 

tűzjelző, mozgásérzékelő berendezés megjavításához. 

- Elmondja, hogy az óvoda tavasszal szervez egy járási színtű találkozót, ahol  vendégül látják 

majd a jól rajzoló, tehetséges óvodásokat.  

 

Nagy László polgármester  

- Felkéri Bálint László alpolgármestert, hogy működjön közre az önkormányzati üdülők 

hirdetéseinek a környező önkormányzatokhoz való eljuttatásában. 
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- Javasolja megfontolni az üdülők lezárását a téli időszakra vagy akár egész évre. Műszaki 

szempontból vizsgálják meg, hogy a fűtés illetve a víz lezárását  hogyan lehet kivitelezni. 

- Az önkormányzat intézményeinél beüzemelt energiatakarékos berendezések remélhetőleg 

kiadáscsökkenést eredményeznek majd. Felhívja a Polgármesteri Hivatal dolgozóit az 

energiatakarékosságra. 

- Az önkormányzat intézményeiben létszámbővítésre csak a közmunkaprogramban felvételre 

kerülő személyek alkalmazásával kerülhet sor. 

- Az óvodában fennálló hibák javításához a generálkivitelezővel felveszik a kapcsolatot, a 

javítás garanciális. 

- Javasolja, hogy a költségvetés elfogadása előtt a képviselők 10 napon belül nézzék át újra a 

tervezetet.  

 

Török Barnabás c. főjegyző: 

- A költségvetési számokból az derül ki, hogy ezt a költségvetést végre lehet hajtani. 

- Javasolja a Faluháznál tervezett költségek felülvizsgálatát. 

- Gratulál az óvodavezetőnek a Farsang színvonalas megrendezéséhez. 

- Kéri a Családsegítő Központ intézményvezetőjét, hogy adjon egy írásbeli tájékoztatást a 

nem kötelező szociális feladatokról  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2013. évi költségvetés előkészítése, adatainak ismertetése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Elfogadta a 2013. évi költségvetés adatairól szóló tájékoztatót azzal, hogy  lehetőség szerint 

tovább kell csökkenteni a kiadásokat. 

- Informális egyeztető tárgyalást kezdeményez 10 napon belül a 2013. évi költségvetés 

kapcsán. 

- A Családsegítő Központ kérje be a Berzék, Sajóhídvég, Köröm Önkormányzatot által aláírt 

együttműködésről szóló szerződéseket, illetve a képviselő-testületek határozatainak számát. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a 2013. évi 

költségvetés előterjesztésére a következő testületi ülésen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Takács Edina Családsegítő Központ vezetője 

 

 

3. napirendi pont: Tájékoztató az általános iskola átadás-átvételéről 

                                Tájékoztató a Járási Hivatal „Bőcsi Kirendeltségéről” 

  

Nagy László polgármester ismerteti az általános iskola átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat. 

Kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat határozata alapján 2012. október 29-én írta alá azt a 

szerződést, amelyben az önkormányzat átadja az általános iskola működtetését 2013. január 1-től a 

KIK részére. A szerződés pontosítása jelenleg folyamatban van, ugyanis az ingatlanról 

tulajdonlapot, vázrajzot kell becsatolni, míg az ingó dolgokról CD lemezen rögzített leltárt kell 

átadni. 

 

Török Barnabás c. főjegyző  tájékoztatást ad a Miskolci Járási Hivatal működéséről, hatásköréről, 

illetékességéről. Kiemeli a Járási Hivatal Bőcsi Kirendeltségének feladatkörét, eszerint hatósági 
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ügyek (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatás, 

lakcímbejelentés). A kirendeltség dolgozói Hudák Krisztina ügysegéd, aki hétfői napokon Berzéken 

dolgozik, Kovácsné Germus Csilla ügysegéd, aki szerdai napokon Sajóhídvégen dolgozik, 

Roppantóné Varga Margit ügysegéd, aki pénteki napokon Körömben dolgozik. Illetékességi 

területük Miskolc Járás területe.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Általános iskola átadásáról, járások felállításáról tájékoztató 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az általános iskola átadás-átvételéről szóló 

tájékoztatót elfogadta, a Miskolci Járási Hivatal ill. a Járási Hivatal Bőcsi Kirendeltségéről szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

4. napirendi pont: Bőcs Községi Önkormányzat és a Magyar Telekom Nyrt.(Budapest, 

Krisztina krt. 55.) között létrejött bérleti szerződés 1. számú módosítása 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 

szempontjából előnyös szerződésről van szó. Ismerteti a szerződést, amely szerint a Telekom Nyrt. 

évenként több mint 300.000,- Ft bérleti díjat fizet az önkormányzat számára. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: A Magyar Telekom Nyrt. és az önkormányzat között szerződés módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a szerződés módosítást és azt 

változtatás nélkül elfogadta, jóváhagyta. A szerződés szerint bérleti díj 2015. december 31-ig nem 

emelkedik. A bérlet tárgya: a 745/1. hrsz-on nyilvántartott ingatlanon felépített Westel torony.  

A szerződés módosítás dátuma 2013. január 10. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. 2015. december 31. 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

5. napirendi pont: 1/2013.(II.06.) rendelet megtárgyalása és elfogadása (vendégebéd díjának 

megállapítása határozatban) 

- állattartási rendelet hatályon kívül helyezése 

- adósságkezelési támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

- a helyi iparűzési adóról szóló rendeletből hatályon kívül helyezi a 4. § (2) 

bekezdés a) pontját. (piaci és vásározó kiskereskedelem napi díja 1.000,- Ft) 
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- közterületek rendjéről, valamint a közterület használat engedélyezésével 

kapcsolatos eljárásról és használati díjakról szóló rendelet 23. § (1-2) bekezdése 

hatályát veszti (szabálysértés megállapítása) 

 

Török Barnabás c. főjegyző arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a BAZ. Megyei 

Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett.  Eszerint a gyermekek részére személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletben szabályozta a képviselő-testület a vendégebéd 

térítési díját, holott ezt határozatban kellett volna. Mindezek mellett kezdeményezi, hogy a 

képviselő-testület fontolja meg az előterjesztésben feltüntetett rendeletek hatályon kívül helyezését. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Vendégebéd térítési díjának meghatározása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a vendégebéd térítési díját meghatározta, melynek 

összege bruttó 606 Ft/ fő/ adag. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Bodnár Gusztávné konyhavezető 

 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének  

1/2013.(II.06.) K.T. rendelete 

a gyermekek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2012.(VIII.29.) K.T.  

rendelettel módosított 13/1998.(IX.11.) rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésben kapott  felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

A rendelet 1. § c. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

2. § 

 

(1) Hatályát veszti a Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 12/2012.(X.26.) K.T. 

rendelettel módosított az állattartás szabályairól szóló 15/2009.(X.29.) rendelete. 

 

(2) Hatályát veszti a Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 17/2012.(XI.28.) K.T. 

rendelete az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló 23/2007.(XI.28.)  rendelettel 

módosított 2/2004.(II.16.) rendelet. 

 

(3) Hatályát veszti a Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének  a helyi iparűzési adóról 

szóló 15/2012(XI.28.) K.T. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja. 
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(4) Hatályát veszti a Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek rendjéről 

valamint a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról 

szóló többször módosított 4/2009.(IV.03.) rendelet 23  § (1-2) bekezdése. 

 

(5) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

(6) E rendelet hatályát veszti  2013. március 14-én. 

 

 

A rendeletet kapja közzététel után: Bulyáki Magdolna tanácsos 

             Hegedűs Erika főtanácsos 

             Hidegné Fekete Anikó tanácsos 

          

 

6. napirendi pont: 2/2013.(II.06.) rendelet megtárgyalása és elfogadása  

- méltányosságból megállapítható közgyógyellátás hatályon kívül helyezése 

- méltányosságból megállapítható ápolási díj hatályon kívül helyezése 

- kiegészítő szociális segély hatályon kívül helyezése 

 

Török Barnabás c. főjegyző  bejelenti, hogy  képviselő-testület javaslata alapján előkészítette azt a 

rendeletet, amelynek alapján hatályon kívül helyezi a rendeletben felsorolt  támogatásokat. A 

méltányosságból  megállapítható támogatásokat 100 %-ban az önkormányzat finanszírozta. A 

finanszírozást nem biztosítja a 2013. évi költségvetés. 

 

Nagy László polgármester szerint sajnos a költségvetés nehéz helyzetbe került, a fejlesztésekre, 

beruházásokra, pályázati önrészekre nehezes biztosítható fedezet. Ennek ellenére a feladatokat meg 

kell oldani.  

 

Dendel Barnabás képviselő  szintén sajnálatát fejezi ki, de az önkormányzat kötelező feladatait a 

lehetőség szerint el kell végezni. Az intézmények fenntartása idetartozik. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének  

2/2013.(II.06.) K.T. rendelete  

a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról szóló többször módosított 

19/2007.(X.31.) rendelet módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. III. törvény 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

1. § 

 

(1) A   R. 36. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

(2) „A  méltányosságból megállapítható ápolási díjat az önkormányzat a soron következő 

felülvizsgálatig folyósítja.” 

 

2. § 

 

(1) A   R. 49. §-a az alábbiak szerint módosul: 

a) „Az  Sztv. 50. § (1-2) bekezdésében foglaltak alapján állapítható meg a közgyógyellátás.” 

b) „A méltányosságból megállapítható közgyógyellátást az önkormányzat a soron  következő 

felülvizsgálatig folyósítja.” 
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3. § 

 

A R. 27-28. §-át hatályon kívül helyezi. 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetést követően 2013. február 28-án lép hatályba. 

 

A rendeletet kapja: Hegedűs Erika főtanácsos 

 

 

 

7. napirendi pont: bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az Injekciós tűgyár ingatlanra Belgiumból érkeztek 

vevők, akik alkuszba bocsátkoztak az önkormányzattal. Szeretnék olcsóbban megvásárolni az 

ingatlant, de többé és kevésbé egyetértenek az ingatlanszakértő véleményével. A szakértői 

véleményt fénymásolatban átvették. Nehezen barátkoznak meg a magyarországi viszonyokkal, 

különös tekintettel az adóztatásra vonatkozóan.  Javasolja, hogy a képviselő-testület maximum 5 

éves részletfizetést engedélyezzen a vásárolónak úgy, hogy a szakértői véleményben feltüntetett 

nettó 95 millió Ft-os ár nem csökkenhet. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonát képező injekciós tűgyár ingatlan értékesítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testület: 

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező injekciós tűgyár ingatlan 

értékesítéséről tárgyaljon az érdeklődő Belgiumból érkező céggel. 

- Az ingatlan vételára a szakértői véleményben rögzített nettó 95 millió Ft.  

- A képviselő-testület hozzájárul  a  max. 5 éves részletfizetéshez. A részletfizetés egyenlő 

részletekben teljesíthető.  

- A szerződés-tervezetet Bőcs polgármesteri szükség esetén rendkívüli ülésen terjeszti elő és 

ismerteti a képviselő-testülettel.  

- Tisztázni szükséges a felépítménnyel kapcsolatos teendőket,- funkcióváltás. 

Felelős: polgármester, 

   c. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az intézményfenntartói 

társulásból kivált Hernádméneti, ezért a társulási megállapodást módosítani kell, a kilépést 

tudomásul kell venni. 

Fentiekkel egyidejűleg azt kéri Onga Önkormányzata, hogy nyilatkozzon az önkormányzat arról, 

hogy hosszútávra tervezi a társulásban való részvételt. 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a társulásban való részvételt tervezze Bőcs 

önkormányzata hosszútávra, de vegye figyelembe azt, hogy a feladat legyen kötelező. Amennyiben 

a feladat nem kötelező, úgy az önkormányzat fontolóra veszi a társulásban való részvételt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Intézményfenntartói társulási megállapodás 2. sz. 

módosítása, Hernádnémeti község kiválása 

 

 

Hernádnémeti Község Önkormányzata a fentieknek megfelelően bejelentette a 102/2012.(XII.28.) 

határozata alapján 2012. december 31. napjával kilépési szándékát, amelyet Bőcs  község 

Önkormányzata elfogad.  

Bőcs község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Onga és Társult 

Települések intézményfenntartói Társulási megállapodás 2. sz.  módosításával kapcsolatos 

előterjesztést. 

 

Bőcs Községi Önkormányzat kinyilatkozza, hogy addig lesz a társulás tagja, amíg a feladat 

kötelező. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Intézményfenntartói Társulási megállapodás 2. 

számú módosítását aláírja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatot kapja: Nagy László polgármester 

            Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

            Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző  tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a hulladékkezelési 

társulás fejlesztést hajt végre, amelynek a pénzügyi forrása EU támogatás és saját forrás. Az önerőt 

nem az önkormányzatoknak kell megfizetni. A kivitelezés költsége meghaladja az 3,2 milliárd 

forintot. A kivitelezés során szelektív hulladékgyűjtő szigetek, udvarok kialakítására kerül sor, 

speciális hulladékkezelő mű létesül Sajókazán, átrakó állomást létesítenek Szendrőn, fokozzák a 

házi komposztálás lehetőségét. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Hulladékgazdálkodási társulás fejlesztési projekt megvalósítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyetért és támogatja a 

hulladékgazdálkodási, fejlesztési projektet EU támogatás bevonásával. Eszerint a saját forrás 803. 

001. 652,- Ft.  EU támogatás 2. 489.996.967,- Ft. Összesen: 3. 292.998.619,- Ft.  

Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy önerőt a fejlesztéshez nem kell biztosítani. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírásával. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 
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Török Barnabás c. főjegyző ismerteti Demeter Ervin kormánymegbízott tájékoztatóját a jegyző és 

Járási Hivatal ebekkel kapcsolatos állatvédelmi feladatairól. 

A mikrochippel való jelölést a jegyző és Járási Állategészségügyi Hivatal ellenőrzi. A mikrochippel 

megjelölt ebekről a NÉBIH (főhatóság) adatnyilvántartást vezet. Állatvédelmi hatóságként a jegyző 

és a Járási Hivatal jár el. A jegyző a veszélyes állatokról nyilvántartást vezet. 

A települési önkormányzat kötelező feladata a kóbor állatok befogadása. 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy rágcsálóirtás kezdődött a 

településen. 

Ismertette a gyógyszertár zárva tartásával kapcsolatos anomáliákat.  A képviselő-testület 2013. 

március 31-ig vállalta a tulajdonra eső feladatok elvégzését. 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy az önkormányzat biomassza kazánt kapott, amely 

kazánt a Látványközpont fűtésére beüzemeli a Bő-Víz Kft. A beüzemeléshez nettó 1.180.000,- Ft.-

ra van szükség. Javasolja, hogy a képviselő-testület erről határozatban döntsön. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Látványközponthoz biomassza kazán beüzemelés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján egyetért a 

Látványközponthoz szükséges kazán beüzemelésével, amelyhez 1.180.000,- Ft-ot biztosít. 

Kivitelező: Bő-Víz Kft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Bő-Víz Kft. 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy pályázat igénybevételével napelem felszerelésére kerül 

sor az óvodában, a Polgármesteri Hivatalban, a Bő-Víz Kft-ben. Napkollektor felszerelésére kerül 

sor a sportcentrumban. Napelem és napkollektor felszerelésére kerül sor az Idősek Otthonában. A 

pályázati önrész összesen: 14.394.561,- Ft.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2013.(II.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Napelem és napkollektor felszerelése az intézményekben pályázat bevonásával 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján támogatja a pályázaton 

való részvételt, vállalja az önrész finanszírozását.  

A napelemek, napkollektorok az alábbi intézményekben kerülnek felszerelésre: 
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Pályázat 1.  Önrész 7.283.958,- Ft 

  Napelem felszerelése: Óvoda 

     Polgármesteri Hivatal 

     Bő-Víz Kft. 

  Napkollektor felszerelése: Sportcentrum 

 

Pályázat 2.  Önrész 7.110.603,- Ft 

  Napelem és napkollektor felszerelése: Idősek Otthona 

 

Az önrész teljes összege: 14.394.561,- Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelő: polgármester  

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatot kapják: Nagy László polgármester 

   Baráth Zsuzsa előadó 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert a képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 


