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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2013. 03. 06-án (szerda) 13 órakor. 

 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

  Bálint László alpolgármester 

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bai Lászlóné képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

   

     

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Meghívottak: társadalmi és civil szervezetek képviselői a jelenléti ív szerint 

   

       

 

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 7 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását. 

 

Napirendi pontok:   
 

1. A 2013. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása, rendeletalkotás 

Előadó: Nagy László polgármester 

Pénzügyi Bizottság jelentése a 2013. évi költségvetésről 

Előadó: Bai Lászlóné PB elnök 

 

2. 2012. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója a 

támogatás felhasználásáról. 

Előadó: társadalmi és civil szervezetek vezetői 

 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

4. Zárt ülés 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtt Nagy László polgármester megkérdezte, hogy az 

önkormányzati képviselők leadták-e vagyonnyilatkozatukat? 

 

Tóth László képviselő bejelentette, hogy ő nem adta le, mert a nyomtatványt nem kapta meg. 

 

Nagy László polgármester megkérdezte, hogy ilyen esetben mi a teendő? 

 

Török Barnabás c. főjegyző bejelentette, hogy ez esetben az önkormányzati képviselő nem 

gyakorolhatja képviselői jogait. 

 

Tóth László képviselő kijelenti, hogy nem gyakorolja képviselői jogait, azonban az ülésen 

részt vesz.                                                                                                                                         
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Nagy László polgármester bejelenti, hogy a határozatok hozatalánál, rendelalkotásnál 5 fő 

képviselő, 1 fő polgármester  szavazatát (döntését) veszi figyelembe. 

 

 

 

1. napirendi pont: A 2013. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása, rendeletalkotás 

 

 

Nagy László polgármester Nagy László polgármester ismerteti a 2013. évi költségvetést. Felkéri 

Bai László PB elnököt, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

 

Bai Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a 2013. évi költségvetést 

egyhangú döntés alapján elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2013. évi költségvetésről szóló beszámoló, valamint a PB jelentésének elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete:  

- elfogadta a 2013. évi költségvetésről szóló beszámolót 

- elfogadta a Pénzügyi Bizottság jelentését a 2013. évi költségvetésről 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

 

 

„Bőcs Község Képviselő-testületének 

3./2013.(III.06.) 

R E N D E L E T E 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről” 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

 

I. 

 

A rendelet hatálya 

 

 

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

hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) 

terjed ki. 

II. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
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2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

a)   a bevétel főösszegét                     946.852 eFt 

-ezen belül a költségvetési bevételek főösszege       565.219 eFt 

-Irányítószervi támogatás                                  255.410 eFt 

-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                 126.223 eFt 

 

b)   a kiadás  főösszege                                946.852 eFt 

-ezen belül a költségvetési kiadások főösszege       691.442 eFt 

-Irányító szervi támogatás kiutalása                                           255.410 eFt 

 

c) a költségvetés hiánya                                                             126.223 eFt 

                   

          (2) A képviselőtestület a 126.223 e Ft összegű költségvetési hiányt – a költségvetési hiány 

belső finanszírozására szolgáló – előző évi pénzmaradvány igénybe vételével finanszírozza. 

 

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

és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 2, valamint a 2.1. -  2.7., a 

3.4.5.6.és 7. számú melléklete tartalmazza. 

 

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

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

tartalmazza. 

 

 

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

részletezését e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

 (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti 

részletezését e rendelet 13. számú melléklete tartalmazza. 

 

5.§   A Képviselőtestület a költségvetési kiadási főösszegen belül 54.774 eFt összegű általános 

tartalékot állapít meg. 

           

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

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

 

7.§  A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó  előirányzat 

felhasználási ütemtervet e rendelet 24. számú melléklete tartalmazza. 

 

8.§  A 26. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

 

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

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

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

összegével együtt 20. számú melléklet tartalmazza.  

 

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

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

 

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

tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a 18. melléklet szerint.  
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III. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

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

jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

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

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy 

államilag garantált értékpapírt vásároljon. 

 

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

rendelkeznek.  

 

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

módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az 

azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 20 %-ot. 

 

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

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

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

magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem 

szociális ellátásként  - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. 

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

zárszámadás elfogadásáig, ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. 

   Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt 

számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a 

további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. 

 

21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott, az 

Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az 

államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

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

meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell részletezni. 

 

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

kivételével – a Képviselő-testület megtartja magának.  

 

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

kifizetés:  

a.) közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés, 

b.) megbízási díjak, tiszteletdíjak, költségátalány, 
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c.) utazási költségtérítés, munkába járás költségtérítése, 

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

e.) kiküldetés, 

f.) reprezentációs kiadások, 

g.) társadalom és szociálpolitikai juttatások,  

h.) egyes szolgáltatások ellenértéke, 

i.) illetmény előleg, 

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

 

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

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

mellett. Az utólagos elszámolás – az összeg felvételétől számítottan – nem haladhatja meg 30 

napos időtartamot.   

 

25.§  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  

  

Nagy László polgármester az elfogadott költségvetéssel kapcsolatban megjegyzi: 

- 2013-ban az állami támogatás mértéke nem éri el a költségvetés 30 %-át, emiatt a kiadások 

csökkentésére volt szükség. 

- A költségvetésben tartalékok tervezésére is sor került. Olyan gazdálkodás kér  az 

intézményvezetőktől, hogy a tartalékot  lehetőleg teljes mértékben ne használják fel. 

- Dönteni kell a Körömi Halteleppel kapcsolatos kiadások csökkentése ügyében, felül kell 

vizsgálni a munkaruha  kiadásának rendszerét, elő kell segíteni az önkormányzati üdülők 

kihasználtságának növelését, hatékonyabbá kell tenni a kintlévőségek behajtását. 

 

 

2. napirendi pont: 2012. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek 

beszámolója a támogatás felhasználásáról. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Idősekért Bőcs Alapítvány beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Stefánné Nagy Magdolna elnök 

beszámolóját az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Gyermekekért Alapítvány beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nádasi Ildikó elnök beszámolóját.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

Tóth László képviselő szerint sikeres volt a Bőcsi Gyermekekért Alapítvány bálja. Köszönetet 

mond azoknak, akik támogatták részvételükkel; viszont elítélendőnek tartja, hogy a képviselők és a 

pedagógusok döntő része nem vett részt.  

 

Nagy László polgármester elmondja, hogy  az önkormányzat támogatta a rendezvényt a Faluház 

ingyenes biztosításával,  konyhai szolgáltatással. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester a gyermekek támogatását egyénileg, magánúton teszi. Véleménye, 

hogy ki kivel szórakozik egy bálban, az magánügy. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Sporttal a Bőcsi Gyermekek Egészségéért Alapítvány beszámolója az önkormányzati 

támogatás felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Bai Lászlóné beszámolóját az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Horgász Egyesület beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Silye Lajos beszámolóját az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Polgárőr Egyesület beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Ujlaki István elnökségi tag, titkár 

beszámolóját az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.  

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2013.(III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Rózsafa Hagyományőrző Egyesület. beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nánási Erzsébet elnök beszámolóját az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester távozik a teremből, az ülést Csicsek Zoltán alpolgármester vezeti. 

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület beszámolója az önkormányzati támogatás 

felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Nagy Gergely elnök beszámolóját az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Tudás Hatalom Alapítvány beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Bálint László elnök beszámolóját az 

Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Határozatot kapja Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

3. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester ismerteti az Ifjúság úti útszélesítés terveit.  

 

Nagy László polgármester visszajön a tárgyalóterembe. 

 



 8 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az útfelújítási keretösszegből újítsák fel a Petőfi utat, 

illetve a Delta közt. Ismerteti az útfelújításra beérkezett ajánlatokat. A kedvezőbb ajánlatot tevő 

NEW-TECHNO-HOME Kft.-vel javasolja a munkát elvégezteti. Az ajánlat összege: br. 2.626.990,- 

Ft. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Ifjúság út szélesítése, Delta köz és Petőfi út felújítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- Egyetért azzal,  hogy az Ifjúság utat meg kell szélesíteni oly módon, hogy az útba „benyúló” 

díszcserjés felületeket meg kell szüntetni a járda szélességének figyelembe vételével. A 

kivitelezést a Bő-Víz Kft. végzi. A kivitelezésről utólagos elszámolást kell készítenie a 

képviselő-testület részére. 

- Sportcsarnok bekötő út (Delta köz), Petőfi út felújítását, aszfaltozását támogatja, ennek 

fedezetét biztosítja. A kivitelezés költsége br. 2.626.990,- Ft. Kivitelező: NEW-TECHNO-

HOME Kft. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a fentiekkel kapcsolatos teendők ellátására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bő-Víz Kft. 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

Dendel Barnabás képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetésben összesen 4 millió Ft 

van biztosítva utak karbantartására. 

 

 

Nagy László polgármester: 

- Javasolja, hogy a Körömi Haltelep és az Injekciós tűgyár értékesítésének elősegítése érdekében az 

önkormányzat eladási jutalékot (sikerdíjat) biztosítson annak, aki az értékesítésben sikeresen 

közreműködik. A jutalék mértéke maximum 5 % legyen, mely a vételár megérkezését követően lesz 

kifizethető. 

- Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy tárgyalhasson a tűgyár értékesítésével 

kapcsolatosan egy esetleges opciós szerződésről, amennyiben a vevő nem készpénzben ill. 

részletekben  fizet. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással  meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Üzletkötői jutalék ingatlanértékesítés esetén 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete max. 5 % üzletkötői jutalékot (sikerdíjat) állapít 

meg annak az üzletkötően, aki az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant sikeresen közvetít ki 

vevők részére. 

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 5 % kereten belül minél gazdaságosabban képviselje az 

önkormányzat érdekeit egy-egy ügylet kapcsán. Esetleges szerződés, ügylet kapcsán tájékoztatnia 

kell a képviselő-testületet a szerződés megkötése előtt. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Injekciós tűgyár ingatlan ügylet opciós szerződéssel 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte azt a vevőt, aki 

opciós szerződés alapján részletekben kívánja kifizetni a tárgyban megjelölt ingatlant.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az opciós szerződés feltételeit 

tárgyalják meg a vevővel és erről informálja a képviselő-testületet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos 

 

 

Nagy László polgármester  elmondja, hogy a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2013. második félévtől továbbra is társulási formában működne, de a Miskolc MJ 

Város Polgármesteri Hivatal gesztorságában. A társult önkormányzatok jóváhagyó határozatára van 

szükség. Ismerteti a szándéknyilatkozatot. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Miskolc város gesztorságában házi segítségnyújtás, jelzőrendszer házi segítségnyújtás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy társulási formában csatlakozni 

kíván a Miskolc város gesztorságában működtetett házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ellátásához. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos tárgyalásokra és a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyitéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 

szalmabálás kazánjának  tervezett költségeit  956.000,- Ft-tal  ki kell egészíteni. Kéri a képviselő-

testület hozzájárulását. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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34/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal biomassza kazán (4/2013.(I.09.) határozat kiegészítése) 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés alapján a Polgármesteri Hivatal 

fűtéskorszerűsítéséhez beépített, megvásárolt biomassza kazán kivitelezéséről szóló 4/2013.(I.09.) 

számú határozatot kiegészíti az alábbiak szerint: 

A biomassza kazán kivitelezési költségeit 956.000,- Ft-tal kiegészíti. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz kft. 

 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti Kecskésné Homonnai Gizella levelét, melyben felajánlja 

megvételre az önkormányzatnak a Munkácsy u. 12. szám alatti beépítetlen telkét. A vételárat min. 

1,5 millió Ft-ban határozza meg. (Az önkormányzat korábbi döntése szerint 1,2 millió Ft-ot kínált a 

telekért.) Javasolja a  vételi szándéktól való elállást, mivel a telek megvásárlása, továbbá parkolóvá 

alakítása jelentős anyagi ráfordítást igényelne. Az iskola körüli parkolás gondja másképp is 

megoldható.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Munkácsy u. 12. szám alatti ingatlan  vételárának elutasítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 208/2012.(X.26.) K.T. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kecskésné Homonnai Gizella bőcsi lakos 

tulajdonát képező Bőcs, Munkácsy u. 12. szám alatti ingatlant (176/1. hrsz., térmértéke: 641 m2) 

nem vásárolja meg, mert a 1,5 millió Ft-os fedezet nincs biztosítva a költségvetésben.  

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 érdeklődik, hogy a szelektív hulladékgyűjtők számát lehetne-e növelni a 

községben? 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a Cirkont Zrt-hez továbbítja a felvetést. 

 

Dendel Barnabás képviselő a lakossággal kompromisszumra kell jutni. 

 

Szabó Béláné bőcsi lakos bejelenti, hogy ő egyedül él, nagy teher a szemétszállítási szolgáltatás 

díja. 
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Dendel Barnabás eltávozott az ülésről. 

 

K. Nagy László képviselő kérdezi, hogy a belső-bőcsi temető karbantartása megkezdődött 2012-

ben, folytatódik-e 2013. évben? 

 

Nagy László polgármester: 

- Igen folytatódik a terület- és településfejlesztés valamint a temetők karbantartása. 

- Beszél a sporttal kapcsolatos pénzeszközök felhasználásáról, TAO pénzek pályázatáról, 

felhasználásáról. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2013. (III.06.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Sportfejlesztések pályázata 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a sporttal kapcsolatos pályázatokat, 

azon való részvételt úgy, hogy ahhoz biztosítja a 30 %-os önrészt. Elsősorban kazánbeszerzés, 

napkollektorok felszerelése, kerítésépítés. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a pályázatokkal 

kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

    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 


