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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén 2013. 03. 20-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 

   

Tóth László képviselő távolmaradását nem jelentette be. 

     

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barnabás czt. főjegyző 

 

Meghívottak: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

            Takács Edina intézményvezető   

       

 

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. ÉRV Zrt. pályázatának támogatása  

Előadó: Bő-Víz Kft. vezető 

 

2. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy elkészült az óvoda továbbképzési terve, erről 

tájékoztatja a képviselő-testületet az óvoda vezetője. 

 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető: 

- A továbbképzési programot a óvoda nevelő-testülete megismerte és elfogadta változtatás 

nélkül. 

- A továbbképzési időszak szerint a pedagógusoknak 7 év alatt 120 órát kell tejesíteni, a 

továbbképzést finanszírozza a normatíva és az IPR  plusz  20 % önrész 

- Bejelenti, hogy a korábban elfogadott továbbképzési programról nem tud jelentést készíteni, 

mert nem lelhető fel. 

- Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az óvodában baleset történt, az ezzel 

kapcsolatos iratokat átadja az önkormányzat főjegyzőjének, felülvizsgálat céljából 

 

 

Dendel Barnabás képviselő távozott a teremből. 

 

 

 



 2 

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

 

39/2013.(III.20.) K.T. határozat 

 

Tárgy: Hernád Óvoda továbbképzési programja 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Hernád Óvoda 2013. szeptember 1-től 2018. 

augusztus 31-ig tartó időszakra előterjesztett továbbképzési programját megtárgyalta és tudomásul 

vette. 

Felhatalmazza a polgármestert a továbbképzési program záradékolására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Takács Edina intézményvezető  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központja javasolja 

módosítani a házi segítségnyújtás térítési díját. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 

továbbra is térítésmentes. Javasolja elfogadni a módosítást. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

4/2013.(III.20.) K.T. rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési 

díjakról szóló 5/2012.(IV.25.) K.T. rendelettel módosított 11/2007.(IV.26.)  K.T. rendelet 

módosításáról 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

1. § 

 

A rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott 1. melléklet helyébe e rendelet 1. számú  

melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetést követően 2013. április 1-től lép hatályba. 

 

           1. sz. melléklet 

 

 

Az intézményi térítési díjak összege 2013. április 1-től 

 

 

(1) Étkeztetés intézményi térítési díja:    220 Ft + ÁFA / ebéd 

(2) A szociálisan nem rászorult által igénybevett étkeztetés díjaként az önköltségnek megfelelő díjat 

484 Ft + ÁFA  /ebéd köteles megfizetni az igénybe vevő. Szociálisan nem rászorult által 

igénybevett étkeztetés házhozszállítás díja 62 Ft +  ÁFA 
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(3) Házi segítségnyújtás: 

a) 0-56.000,- Ft jövedelem esetén    130 Ft/óra térítési díj 

b) 56.001,- Ft-tól – 75.000,- Ft-ig    220 Ft /óra térítési díj 

c) 75.001,- Ft-tól       300 Ft /óra térítési díj 

 

 

Nagy László polgármester  bejelenti, hogy  halaszthatatlan hivatali ügyek miatt el kell távoznia, 

ezért javasolja, hogy a képviselő-testület a zárt napirendi pontjait tárgyalja meg. 

 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Zárt ülés elrendelése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete zárt ülésen folytatja munkáját, mert Bőcs 

polgármesterének sürgős és halaszthatatlan feladatok miatt idő előtt távoznia kell az ülésről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A zárt ülés utolsó napirendi pontjánál visszaérkezett Dendel Barnabás képviselő a terembe. 

 

 

 

Nagy László polgármester  javasolja, hogy az iskola előtti területre az önkormányzat 1 db 

térfigyelő kamerát szereltessen fel, mert így  lehetőség lesz megfigyelni az iskola előtt tárolt 

kerékpárokat valamint  a parkolóban elhelyezett gépkocsikat. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Iskola előtti térre 1 db térfigyelő kamera felszerelése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az  általános iskola előtti tér megfigyelése céljából 

1 db térfigyelő kamera felszerelését rendeli el. E célra br. 40.000,- Ft-ot biztosít. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácos 

    Csicsek Zoltán alpolgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy Bikki István mezőőr nyugállományba vonult, a 

vadászfegyvert le szeretné adni az önkormányzatnak. Amennyiben átveszi az önkormányzat a 

fegyvert, azt azonnal tárolás céljából le kell adni a rendőrkapitányságon és magas tárolási díjat kell 

fizetni.  Bikki István kérése, hogy részére értékesítsék a fegyvert. 

 



 4 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Vadászfegyver értékesítés Bikki István részére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete: 

- A tulajdonát képező sörétes vadászfegyvert 5.000,- Ft-ért értékesíti. 

- A fegyverre vevőnek jelöli ki Bikki István nyugállományú mezőőrt, bőcsi lakost. 

- Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárás lefolytatására, szerződés 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bikki István ny. mezőőr 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester elhagyta a termet. 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Petőfi út bitumenezése 

pályázat bevonásával történik,- azonban a Petőfi útba becsatlakozó „Malomszug” karbantartása, 

bitumenezése a tervezésből kimaradt. Javasolja, hogy az önkormányzat a tartalék terhére, tehát saját 

erő bevonásával bitumeneztesse le a Malomszugot. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Petőfi út (Malomszug) bitumeneztetése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Malomszug bitumennel történő 

leterítésével. A kivitelező a NEW TECHNO HOME Kft. (Megyaszó), amely a Petőfi utat javítja, 

karbantartja, bitumenezi. A Malomszug bitumenezésénél Petőfi út és a Delta közre leadott korábbi 

árképzéssel  készítheti a költségvetést a kivitelező. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagosan adjon tájékoztatást a kivitelezés költségeiről, 

továbbá felhatalmazza a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés aláírására. 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

Nagy László polgármester ismerteti a THERME Kft. kérelmét, miszerint a 2013. március 17-ig 

hatályos opciós szerződésben rögzített (2012. december 31-ig) fizetési határidőt.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2013. (III.20.) K.T. határozata 
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Tárgy: THERME Kft. – Önkormányzat  opciós szerződés módosítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatokra tekintettel 

támogatja a THERME Kft. kérelmét, egyidejűleg engedélyezi, hozzájárul a szerződés hatályát 

rögzítő határnap módosításához. Eszerint a szerződés 2013. december 31-én veszti hatályát. 

 

A képviselő-testület feltétele, hogy ha vevő jelentkezik a szerződés tárgyát képező ingatlanra, akkor 

a szerződés azon a napon veszti hatályát, amikor  a vevő készpénzben kifizette a vételárat. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal ill. 2013. december 31. 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajos vezető  főtanácsos 

      THERME KFT.  Nagy Irén ügyv. ig. 1149 Budapest, Egressy u. 31-33. B.  

     Épület II.em. 6. sz. 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester visszajött a tárgyalóterembe. 

 

Nagy László polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Huszár Lajos szeretné 

bérbe venni a kertje végében levő, de az önkormányzat tulajdonát képező legelő területet. Az 

önkormányzatnak is hasznos a bérbeadás, mert így a szóban forgó területet Huszár Lajos 

karbantartja. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Huszár Lajos bérlő kijelöléséről szóló 105/2012.(V.30.) határozat kiegészítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 105/2012.(V.30.) határozatát kiegészíti az 

alábbiak szerint: 

- Az önkormányzat  tulajdonát képező 362. hrsz. alatt levő ingatlanra bérlőnek jelöli ki 

Huszár Lajos bőcsi lakost. 

- A 105/2012.(V.30.) határozat egyebekben változatlan marad 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére és a szerződés 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Faluház eszközbeszerzésére kiírt pályázat tartalmi elemeit. 

A pályázaton 1 millió Ft-ot lehet nyerni érdekeltségnövelő eszközbeszerzésre, ennek az összegnek 

az önrésze 500.000,- Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt a pályázaton. 

     

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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46/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Érdekeltségnövelő eszközbeszerzés támogatása 

 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Faluházhoz (Művelődési Központ) érdekeltségnövelő 

eszközbeszerzésre 1.000.000,- Ft-ot biztosít, melyből 500.000,- Ft önrész. 

Az eszközbeszerzésre utólagos elszámolással biztosítja a pénzeszközt. 

A képviselő-testület támogatja a pályázaton való részvételt. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződések 

aláírására 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Macskás József  közműv. ref. 

     

 

Nagy László polgármester ismerteti a Rákóczi úton lakók (3 fő bejelentő) kérelmét, miszerint 

minden oszlopra kérnek közvilágítási lámpákat. Jogos a kérelem, de jelenleg erre fedezetet nem 

biztosít a költségvetés.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Bőcs, Rákóczi út közvilágítás fejlesztésének elutasítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Rákóczi úti lakosok kérelmét, mert 

fedezet hiánya miatt nincs lehetőség minden oszlopra térvilágító lámpát szerelni. 

E határozat ellen a kézhezvételt követően 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a 

BAZ. Megyei Törvényszékhez. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Nagy László, Rákóczi u. 62., 

    Kurucz Attila, Rákóczi u. 53., 

    Jutkó László, Rákóczi u. 64. szám alatti lakosok 

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat azokra az oszlopokra szereljen 

közterületet megvilágító lámpatesteket, amely oszlopokon köztéri kamerák vannak elhelyezve, 

ugyanis a kamerák felvételeinek visszanézése során azt tapasztalták, hogy a felvétel nem tiszta, 

homályos. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Köztéri kamerák felvételét elősegítő lámpatestek felszerelése 
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Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja az előterjesztést és utólagos 

elszámolással biztosítja a fedezetet arra, hogy az oszlopokra szerelt térfigyelő kamerák mellé 

közterületet megvilágító lámpatesteket szereljen az ÉMÁSZ. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Csicsek Zoltán alpolgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester a teremből eltávozott és átadta az ülés vezetését Csicsek Zoltán 

alpolgármesternek. 

   

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti az ÉRV kérelmét és javaslatát. Eszerint az önkormányzat 

pályázatot nyújt be a költségek csökkentése érdekében, illetve a tényleges költségek és szolgáltatási 

díj közötti különbözet kifizetésére. Kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 

 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 2013. évre vonatkozóan a lakossági 

ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani a 

Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bő-Víz Kft. 

 

 

Török Barnabás c. főjegyző ismerteti a 2013. évi közbeszerzési tervet. Javasolja annak 

elfogadását. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadás 

 

Bőcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi 

közbeszerzési tervet.  
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Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Balázs Péter tanácsos, 

    Baráth Zsuzsa előadó, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

Faluház, mint önálló intézmény 2012. december 31. időponttal, ezért ún. közösségi szintérnek kell 

megjelölni a Művelődési Házat. 

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2013. (III.20.) K.T. határozata 

 

Tárgy: Közösségi  szintér kijelölése 

 

 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Bőcs, Rákóczi u. 

25. szám alatti Faluházat (Művelődési Ház)  jelöli ki közösségi szintérnek. E terület a település 

művelődési központja,  és vezeti le programjait az IKSZT is. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos  intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Macskás József közműv. referens 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Balázs Péter tanácsos 

 

 

 

Bai Lászlóné képviselő kérdezi, hogy szükséges-e  az önkormányzat tulajdonát képező József A. 

úti ingatlanról lekötni véglegesen az áramot, mert később egy esetleges fejlesztés során szükség 

lehet az áramra. 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester azt válaszolta, hogy 32 A-ig az ÉMÁSZ „ingyenesen” köti be a 

fogyasztókat. A szóban forgó romos ingatlanon félig szétvert óradobozban életveszélyes meghagyni 

a feszültséget. 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás, bejelentés nem volt. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László       Török Barnabás 

         Polgármester        Czt. főjegyző 


