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Jegyzőkönyv 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2013. 05. 27-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 bejelentette. 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

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

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

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

 

Napirendi pontok:   
 

1. Óvodai beruházással kapcsolatos vis major esemény megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

2. Onga és Társult települések Társulási szerződésének megtárgyalása 

 Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

4. Zárt ülés 

 

 

1. napirendi pont: Óvodai beruházással kapcsolatos vis major esemény megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy teljesen váratlanul összedőltek a közfalak a Belső-bőcsi 

óvodában. Az épület átalakítása pályázati pénzeszközből folyamatban van. Ahhoz, hogy a 

pályázatban leírtak szerint folytatódjon a beruházás arra van szükség, hogy a ledőlt közfalakat 

„eredeti állapotban” kell visszaállítani. A közfalak építését az Önkormányzat megrendelése alapján 

és költségén valósul meg. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester megérkezett 13.28-kor. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

99/2013. (V.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Belső-bőcsi óvoda közfalainak felépítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete: 

 egyetért az előterjesztéssel, miszerint a Belső-bőcsi óvoda közfalait fel kell építeni, 

hogy a pályázatban megfogalmazott tervek megvalósulhassanak 

 a közfalak felépítésére bruttó 900.000.- Ft biztosít 
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Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

 

Dendel Barna képviselő elhagyta a tárgyalótermet munkaköri kötelezettségi miatt 13.30-kor. 

 

2. napirendi pont: Onga és Társult települések Társulási szerződésének megtárgyalása 

 

Török Barna czt. főjegyző tájékoztatja a Képviselő Testületet arról, hogy Onga és a társult 

települések Intézmény Fenntartató Társulás kéri megerősíteni határozatban, hogy Bőcs Község 

Önkormányzata továbbra is, tehát 2013. július 1-től a Társulásban kívánja ellátni a házi 

segítségnyújtás, jelzősrendszeres házi segítségnyújtás, támogatói szolgálat feladatokat. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

100/2013. (V.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatást ellátó 

intézmény fenntartói társulásban való csatlakozási szándék megerősítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Onga és Társult Települések szociális és 

gyermekvédelmi alapszolgáltatást ellátó intézmény fenntartói társulásban való csatlakozási 

szándékát megerősíti.  

Bőcs Község Önkormányzat 2013. július 1-től Onga és Társult településeivel kívánja ellátni a már a 

korábban megkötött szerződésben foglalt feladatait.  

Egyidejűleg elfogadta a Társulási megállapodását és az Alapító okiratot.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

3. napirend: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester javasolja kiegészíteni a 92/2013. (V.22.) K.T. határozatot. A határozat 

tárgya: TÁMOP-5.3.11-13/2. Hivatkozik a Szentendrén megépült hidrofónia házra. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

101/2013. (V.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: TÁMOP-5.3.11-13/2 számú pályázatról szóló 92/2013 (V.22.) K.T. határozat 

kiegészítése 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a tárgyban megjelölt határozatot az alábbiakkal 

egészíti ki: 

 továbbra is egyetért a 300m
2
-es HIDROFÓNIA aktív ház megépítésével 

 egyetért azzal, hogy a pályázatíró 5% sikerdíjban részesüljön abban az esetben, ha a 

pályázat nyer 

 a pályázathoz szükséges engedélyes tervet az önkormányzat finanszírozza abban az 

esetben, ha nem nyer az önkormányzat 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére, szerződések, 

megállapodások aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Dendel Barna képviselő visszajött 13.55-kor. 

 

Nagy László polgármester ismerteti a LEADER pályázatokat, valamint a 2013. évben forrással 

párosított intézkedéseket. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

102/2013. (V.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: LEADER terv pályázatok 2013. 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján megismerte azokat a 

pályázati lehetőséget amelyek pénzforrással támogatottak: 

 LEADER Energiaudvarok fejlesztése 

 Helytörténeti és helyi szakmai gyűjtemények infrastruktúrájának fejlesztése 

 Kreatív LEADER Ifi Park kialakítása 

 LEADER rendezvények támogatása 

 pályázat esetén az ÁFA-t az önkormányzat finanszírozza 

 minden pályázat utólagos finanszírozású  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megfogalmazott intézkedések megtételére, pályázatok 

aláírására, tervek megrendelésére, szerződések, megállapodások aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a szúnyogirtás költsége 313.500.- Ft + ÁFA. Ismerteti a 

Római Katolikus Egyház kérelmét, miszerint az önkormányzat tulajdonát képező 20+1 autóbuszt 

szeretnék igénybe venni egri kirándulásra.  

 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

103/2013. (V.27.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Római Katolikus Egyház autóbusz igénye 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a Római Katolikus Egyház részére biztosítja a 

20+1 személyes autóbuszt 2013. június 22-i egri kiránduláshoz.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 

 

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

munkáját. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         Polgármester         Czt. főjegyző 


