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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2013. 05. 22-én (szerda) 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 bejelentette. 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Meghívottak:  Takács Edina intézményvezető 

  Dr. Csomós László fogszakorvos 

  Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

  Dr. Sinka Csaba háziorvos 

  Lipusz Ilona védőnő 

  Takács Anita ügyvezető Bő-Víz Kft., Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 

  Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető Élhetőbb Bőcsért Kft. 

   

 

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. Javasolja, hogy a 

Miskolc MJ Város Rendőrkapitányság beszámolóját napolja a Képviselő Testület, mert a 

Rendőrkapitány egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a Képviselő Testület ülésén.  

 

Napirendi pontok:   
 

1. Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

Előadó: Dr. Birinyi Ildikó fogszakorvos 

   Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

   Dr. Sinka Csaba háziorvos 

   Lipusz Ilona védőnő 

 

2. Beszámoló a Családsegítő Központ 2012. évi működéséről és a 2013. évi átszervezésről 

Előadó: Takács Edina intézményvezető 

 

3. Az önkormányzat tulajdonát képező Kft-k beszámolója a 2012. évi gazdálkodásról 

Előadó: Takács Anita ügyvezető, Bő-Víz Kft., Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 

             Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető, Élhetőbb Bőcsért Kft. 

 

4. Bőcs Önkormányzat és a Cirkont Zrt. között megkötött hulladékgazdálkodási szerződés 

felmondása 2013. december 31. hatállyal 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Kistérségi Társulás 2012. évi zárszámadás megtárgyalása, elfogadása 

 Előadó: Nagy László polgármester 

 Tanoda (mint Intézmény) működtetéséről tájékoztató 
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 Előadó: Bálint László alpolgármester 

 Családsegítő Társulás jogállásának megváltoztatása 2013. július 1-től 

Előadó: Török Barna czt. főjegyző 

 Energiatakarékos 300 m
2
-es „ház” kivitelezése TÁMOP pályázat keretében. A 

pályázatot Gödöllői  Egyetem készíti, a pályázaton elnyerhető összeg 50 millió forint 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Tájékoztató a Rendezési Terv módosításáról (Sörgyár, Tisza Cash, önkormányzati 

belterületbe vonás, Nagy Attila ingatlan építési övezet módosítás) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Sörgyári lakások (2 db) víz-, illetve szennyvíz csatorna bekötéséhez önkormányzati 

hitel megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Dr. Birinyi Ildikó fogszakorvos kérelme (röntgen felvételt diagnosztizáló szenzor 

beszerzése, - ára: bruttó 850.000.- Ft) 

Előadó: Nagy László polgármester 

  

 

6. Zárt ülés 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról 

 

Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos:  

 Emelkedett a krónikus betegek száma az elmúlt évben, ezen belül az asztmás beteg 

száma 

 Védőoltásban nincs elmaradás, nem volt járványos megbetegedés a településen 

 Megítélése szerint sok a hanyagtartású gyerekek aránya, csökkent a születések száma 

 A gyerekek között nő a kábítószer fogyasztás  

 

Takács Edina intézményvezető: információja szerint kábítószer ügyben rendőrségi nyomozás 

folyik 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

81/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Gyermekorvos tájékoztatója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a gyermek szakorvos tájékoztatóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

 

Dendel Barnabás képviselő elhagyta a tárgyaló termet munkaköri elfoglaltsága miatt 13.30-kor 

 

Dr. Sinka Csaba háziorvos: 

 Aggasztó a kábítószer fogyasztás (erős nyugtató + alkohol), arra hívták fel, hogy ne 

írjon fel nyugtatókat. Önrevízió során megállapította, hogy nyugtatókat az elmúlt 

évben indok nélkül nem írt föl. Megítélése szerint máshonnan kerül be a településre a 

nyugtató. 
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 A bejelentkezett beteg száma 2012. évben 2321 fő, a lakosság évente hatszor kér 

ellátást, -tapasztalata szerint indokolatlanul. 

 A vizitdíj megszüntetése elhamarkodott volt, megszűrte a betegeket. 

 Az orvosláshoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak 

 A halálestek nagyszáma keringési zavarok miatt, tumoros megbetegedés miatt 

történik 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a településen fellelhető kettő darab defiblilátornak 

nagyobb propagandát kell biztosítani, tehát a település lakosság tudja, hogy hol lelhető fel ez a 

szerkezet.  

Dr. Sinka Csaba háziorvos szerint a defiblilátor kezeléséhez szakemberre van szükség, mert 

balesetet okozhat. 

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyaló terembe 13.55-kor. 

 

A Képviselő Testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

82/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Háziorvos tájékoztatója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a háziorvos tájékoztatóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

 

Dr. Csomós László fogszakorvos: 

 2012. augusztus nincs röntgen a fogászaton, ezért a betegeket szakrendelésre be kell 

utalni, röntgen nélkül a betegek 60%-nál fejeződik be a kezelés. 

 Bőcs- Berzék vonatkozásban 2005 betegek regisztrált ebből 18 év alatti 1600 fő 

 Fogkő eltávolítás, mint megelőző kezelésre több mint 1000 fő jelentkezett, 250 fő 

jelentkezett fogtömésre, foghúzásra 360 fő 

 A fogmegtartó kezelések száma nő, ezek szükségesek és fontosak 

 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

83/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Fogszakorvos tájékoztatója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a fogszakorvos tájékoztatóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

Lipusz Ilona védőnő:  

 Probléma a gyerekek testtartása, kevés a mozgás, sok a számítógép előtti 

foglalatosság 
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 Tapasztalta szerint a gyerekeket is nyomja a családbeli stressz és lelkiteher 

 Védőoltás, méhnyak szűrés Bőcsön 100% 

 Pszichológusra feltétlen szükség lenne a településen 

 Lakosság, védőnő, iskola, orvosok kapcsolata kiváló 

 Hallásvizsgálatot az iskolában kell elvégezni, de a szigetetlen ajtó miatt nagy a zaj. 

Javasolja az ajtó szigetelését.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

84/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Védőnő tájékoztatója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a védőnő tájékoztatóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

2. napirend: Beszámoló a Családsegítő Központ 2012. évi működéséről és a 2013. évi 

átszervezésről 

 

Takács Edina intézményvezető: 

 Bejelenti, hogy a Bőcs központú Családsegítő Társulás 2013. július 1-től jogi 

személy. Az átalakítása folyamatban van. A megállapodást módosítani kell.  

 A társulás költségvetésének kiadási oldala nő ugyanis Emőd Szociális és 

Gyámhivatalához, valamint Felsőzsolca Szociális és Gyámhivatalához tartozik a 

Társulás. Ezzel az utazási költség emelkedik.  

 A védelembevételek száma megnőtt az igazolatlan mulasztások miatt.   

 

Nagy László polgármester szerint soron kívül egyeztetni a Társulásban résztvevő 

polgármesterekkel, képviselő testületekkel. Takács Edina intézményvezető dolgozzon ki alternatívát 

arra esetre, ha a Társulás megszűnik és Bőcs az illetékességi területén látja el a családsegítő 

feladatot.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

85/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Családsegítő Társulás beszámolója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a Családsegítő Társulás 

intézményvezető tájékoztatóját. 

A Társulás továbbműködtetése érdekében a társult önkormányzatokkal egyeztetni szükséges.  

Az intézményvezető a Társulás megszűnésére is dolgozzon ki alternatívát és költségvetését.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 
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Török Barna czt. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy a Családsegítő Társulás, 

amelynek tagja négy önkormányzat, változás előtt áll. A Mötv. szerint az önkormányzati társulások 

2013. január 1-től jogi személyiségű társulásként kell működniük. Kötelező felülvizsgálni a 

Társulás szerződését, ezt követően minden társult önkormányzatnak határozottal kell ezt elfogadni. 

Javasolja, hogy a jogi személyiségű társulás ugyanebben a formában működjön tovább.  

 

Nagy László polgármester egyetért az előterjesztéssel, hogy a Társulás jelenlegi formájában 

működjön a jövőben is. Haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Társult önkormányzatok 

polgármestereivel.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

86/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs, Berzék, Köröm, Sajóhidvég Családsegítő Társulása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete:  

 kezdeményezi azt, hogy a Családsegítő Társulás a Mötv. 93 § figyelembe vételével 

módosítsa a Társulási Szerződést és a Társulás alakuljon át jogi személyiségű 

Társulássá 

 javasolja, hogy a Családsegítő Társulás a jelenlegi önkormányzatokkal kössön 

Társulási Szerződést úgy, hogy Bőcs Község Önkormányzata legyen a gesztor, mint 

a Társulás központja 

 egyetért azzal, hogy a Társulási Szerződés mellékletét képezze a Társulás 

költségvetése   

 e határozatot és a tervezet Társulási Szerződést tájékoztatásul megküldi a Társult 

önkormányzatok részére azzal, hogy soron kívül, haladéktalanul küldjék meg 

egyetértő határozataikat 2013. június 3-ig 

 felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos feladatok megszervezésére, 

szerződések, megállapodások aláírására  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2013. június 30. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, a költségvetéssel és a törzsszámmal 

kapcsolatos feladatok kapcsán 

 Berzék, Sajóhidvég, Köröm Önkormányzatok 

     

 

 

3. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonát képező Kft-k beszámolója a 2012. évi 

gazdálkodásról 

 

Stefánné Nagy Magdolna „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. ügyvezető:  

 ismerteti a 2012. évre elkészített egyszerűsített beszámoló sarokszámait 

 a beszámoló érintette a befektetett eszközök értékét, ebből a befejezetlen beruházás 

értékét 

 bejelente, hogy a Közösségi biogáz alaperőmű létrehozására megerősítették 

részvételi szándékukat, igazolta a saját forrást 

 megvalósult a Látványközpont, az elnyert támogatás közel negyven millió forint 
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 tájékoztatást ad a forgóeszközök értékéről, a jegyzett tőke összegéről, a tagi 

kölcsönről  

 mérlegszerinti eredménye nem volt a Kft.-nek 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a Látványközpont átadás-átvétele során kb. -660.000 

forinttal fog elszámolni az MVH.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

87/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. beszámolója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 

beszámolóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajos vezető főtanácsos 

 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. megbízott vezetője: 

 bejelenti, hogy többek között takarítógépet vásároltak a Sportcsarnokhoz, valamint 

televíziót a Látványközpontba 

 tájékoztatást ad az árukészletről, a félkész és kész termékekről, lakossági 

kintlévőségekről (a kintlévőségek behajtása folyamatos, ügyvédi eljárás elindult) 

 ismerteti a mérleget, a szállítói tartozásokat, az önkormányzati hitel összegét 

 megítélése szerint a Kft. működése észszerű és biztosított 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

88/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bő-Víz Kft. beszámolója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a Bő-Víz Kft. beszámolóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Dendel Barnabás képviselő elhagyta a tárgyalótermet munkaköri elfoglaltsága miatt 15.30-kor. 

 

Bai Lászlóné Vagyonkezelő Kft. megbízott vezetője: 

 ismerteti a Kft. működésére vonatkozó adatokat, különös tekintettel a jegyzett tőkére, 

a saját tőkére, a bank költségekre, valamint az egyéb költségekre  

 bejelenti, hogy a Vagyonkezelő Kft. intenzív működéséről nem lehet beszélni 

 ismerteti a könyvvizsgáló jelentés záradékát és könyvvizsgálói díjra vonatkozó 

adatokat 
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A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

89/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Vagyonkezelő Kft. beszámolója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadta a Vagyonkezelő Kft. beszámolóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Bőcs Önkormányzat és a Cirkont Zrt. között megkötött 

hulladékgazdálkodási szerződés felmondása 2013. december 31. hatállyal 

 

Török Barna c. főjegyző bejelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően felül kell 

vizsgálni a társulások szerződéseit, így azt a közszolgáltatói szerződését, amelyet Bőcs Község 

Önkormányzata kötött a Cirkont Zrt.-vel. Az ide vonatkozó jogszabály rögzíti, hogy szóban forgó 

szolgáltatást 2014. január 1-től nonprofit szervezet végezheti. Ahhoz, hogy az önkormányzat ennek 

eleget tudjon tenni ahhoz fel kell mondani a Cirkont Zrt.-vel 2012. augusztus 15-én kötött 

Közszolgáltatói Szerződést 2013. december 31. hatállyal, - ugyanis a szerződés 31. pontja szerint a 

felmondási határidő hat hónap.  

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyalóterembe 16.00-kor.  

Bálint László alpolgármester eltávozott a tárgyalóteremből 16.05-kor. 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

90/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzata – CIRKONT Zrt. Miskolc között létrejött 

közszolgáltatói szerződés felmondása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Bőcsön 2012. augusztus 15-én kelt Bőcs 

Község Önkormányzata – CIRKONT Zrt. Miskolc között létrejött közszolgáltatói szerződést 

felmondja 2013. december 31. hatállyal.  

A Képviselő Testület a felmondást a hatályos jogszabályok ismeretében tette meg. 

Felhatalmazz a polgármestert, hogy a települési szilárd hulladékkezelési, elszállítási feladatok 

zökkenőmentes elvégzése érdekében folytasson egyeztetési eljárást az illetékes szervekkel, 

szolgáltatókkal.  

Egyidejűleg felhatalmazza arra, hogy a fentiekkel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat írja 

alá, amennyiben a szerződés feltételei nem hozzák hátrányos helyzetbe Bőcs lakosságát.   

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve 2013. december 31. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bő-Víz Kft. 
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5. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Miskolc Többcélú Kistérségi Társulás 2012. zárszámadásról 

szóló adatait, javasolja azt tudomásul venni.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

91/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(zárszámadás) 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testülete megismerte és tudomásul vette a MKTT 2012. 

évi zárszámadását.  

 

1. A Társulási Tanács a Társulás 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást 

 2.709.359 ezer Ft bevétellel 

 1.787.312 ezer Ft kiadással 

   állapítja meg. 

 

2. A zárszámadás mérlegét a 6. melléklet, a bevételeket forrásonként az 1. melléklet, a teljesített 

kiadásokat a 2. mellékletek tartalmazzák. 

 

3. Az 1. pontban megállapított kiadási főösszegen belül: 

(1) személyi juttatások 609.570 ezer Ft 

(2) munkaadót terhelő járulékok 164.252 ezer Ft 

(3) dologi jellegű kiadások 463.504 ezer Ft 

(4) pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások 538.696 ezer Ft 

(5) felújítás  2.820 ezer Ft 

(6) beruházás  8.470 ezer Ft. 

 

4. A Társulási Tanács a Társulás 2012. évi pénzmaradványát a 4/1. melléklet szerint 197.788 ezer 

Ft-ban állapítja meg. A 2012. évi bevételekből 3.431 ezer Ft-ot kell fordítani a pénzmaradvány 

kiegészítésére.  

 

5. A pénzmaradvány miatti változásokat a 2013. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni. 

6. A Társulási Tanács a Társulás 2012. december 31-i állapot szerinti könyvviteli mérlegét 

jóváhagyja. 

 

7. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása a Társulás 2012. évi szabad pénzmaradványát 26.932 ezer 

Ft összegben állapítja meg, melyből: 

 

 a Tartalék összege      24.932 ezer Ft 

 

 a Külső szakértő megbízására fordítandó összeg    2.000 ezer Ft. 
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8. A külső szakértői megbízására fordítandó szabad pénzmaradványból valamennyi települési 

önkormányzat részesülhet pályázatírással kapcsolatos szakértői díjakra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

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

megkereste a Gödöllői Egyetem, akik pályázatot készítenének Bőcs részére 300 m
2
 

energiatakarékos „ház” kivitelezésére. A racionális energiafelhasználás bemutatására készülne a 

felépítmény, hasonlóan a szentendrei épülethez.  

 

Bálint László alpolgármester visszajött a tárgyalóterembe 16.18-kor. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

92/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: TÁMOP-5.3.11-13/2 pályázatban való részvétel 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 támogatja azt, hogy az Önkormányzat részt vegyen a TÁMOP-5.3.11-13/2 

pályázaton, melynek keretben 1 db 300 m
2
-es takarékos energiagazdálkodást 

bemutató ház épül 

 a pályázat elkészítésével megbízza a Gödöllői Egyetemet,  a pályázatírás díja 

előreláthatólag 250.000.- Ft 

 tudomásul veszi, hogy a pályázaton elnyerhető összeg 100% támogatottságú (ötven 

millió forint), önrész nélküli 

 felhatalmazza a polgármester a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételével, 

szerződések, megállapodások aláírásával 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

    

 

Bálint László alpolgármester: 

 tájékoztatást tart a Tanodáról, amelyről Képviselő Testület 2012. augusztusában 

döntött 

 15 fő HH és 15 fő HHH gyerek délutáni (14.00-16.00) oktatását és nevelését végzi a 

Tanoda 2013. augusztus 1-től 2015. február 1-ig. Ezen belül élelmiszer ellátást is 

biztosít az intézmény.  

 működését a Faluház alagsorában (3 helyiségben) biztosítja az Önkormányzat, bérleti 

díj 64.000 Ft/hó 

 a helyiségek leválasztása gipszkartonnal történik, kivitelező a Bő-Víz Kft. 

 célja szociális hátrány csökkentése, megszüntetése 

 eszközöket a Tanoda biztosítja, melyek az Önkormányzat tulajdonában maradnak (5 

db számítógép, 30 db pad, 30 db szék, egyéb eszközök) 

 

Fentiekről értesül Macskás József mb. intézményvezető. 
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Nagy László polgármester bejelenti, hogy a Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

módosítását kezdeményezte és kérte a Tisza Cash és a Borsodi Sörgyár úgy, hogy Terv módosítását 

finanszírozzák a rájuk eső arányban. Javasolja a 18/2013 (II. 06.) K.T. határozat kiegészítését.  

 

 A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

93/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Az Általános Rendezési Terv és HÉSZ módosítása, aktualizálása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 egyetért a Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával, 

aktualizálásával 

 tudomásul veszi, hogy az alábbiak is kezdeményezték költségtérítés mellett a 

felülvizsgálatot és a módosítást. Eszerint N. Attila bőcsi lakos, Borsodi Sörgyár, 

Tisza Cash.  

 visszavonta a 18/2013 (II.06) K.T. határozatát 

 felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

szerződések, megállapodások aláírására 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő Testületet, hogy a térvilágítás 

korszerűsítése kapcsán LED technológiát alkalmazna az Önkormányzat. A megtérülési idő kb. 10 

év. Gondolat ébresztőként adta a tájékoztatást, tehát a Képviselő Testület egyetértése esetén erre a 

témára vissza kell térni.  

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a fogorvosi rendelőben az Önkormányzat biztosítson 

röntgen berendezést.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

94/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: röntgen felvételt digitalizáló sensor beszerzésével a fogorvosi rendelőbe 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért a röntgen felvételt digitalizáló sensor 

beszerzésével a fogorvosi rendelőbe. Erre a célra bruttó 1 millió biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételre, a röntgen gép 

beszerzésére, szerződés, megállapodás aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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K. Nagy László képviselő: 

 bejelenti, hogy H. Lajos vállalná a jelentekző bőcsiek őrző-védő tanfolyamon történő 

vizsgáztatását, illetve a vizsgáztatás megszervezését. Ezt követően a levizsgázott 

emberek a lehetőséghez mérten helyben vállalnának munkát. (például injekciós 

tűgyár őrzése) 

 kérdezi, hogy a Belső-bőcsi temető kerítésének építése mikor folytatódik? 

 kérdezi, hogy a szúnyogirtás meg van-e rendelve? 

 

Nagy László polgármester a feltett kérdésre azt válaszolja hogy folyamatban van a szúnyogirtás 

több település történő megrendelése.  

A temető kerítésének építése attól függ, hogy a Bő-Víz Kft. mikor tud erre időt szakítani.  

Bejelenti, hogy a Közösségi Ház ünnepélyes átadása 2013. május 25. (szombat) 15.00 óra. 

A gyerekek részére délelőtt 9.00 órától játékos programok vannak tervezve. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

95/2013. (V.22.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs településen rovar-, illetve szúnyogirtás repülőgépről 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete rovar- és szúnyogirtásra bruttó 500.000.- Ft-ot 

biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételre szerződés, 

megállapodás aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

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

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         Polgármester         Czt. főjegyző 


