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Jegyzőkönyv 
 

 

Készült Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testület rendkívüli ülésén 2013. 12. 11-én 

(szerda) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester   

  Csicsek Zoltán alpolgármester 

  Bálint László alpolgármester  

  Bai Lászlóné képviselő 

  K. Nagy László képviselő 

  Dendel Barnabás képviselő  

 

Távol maradását nem jelentette be:  

  Tóth László képviselő  

 

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 pont elfogadását.  

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

248/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás és az önkormányzat közötti szerződés tervezet 

megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

2. Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás és az önkormányzat közötti díjbeszedési 

alternatívák megtárgyalása és elfogadása  

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

3. Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

4. Rendezési Terv módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Fogorvosi röntgen beszerzése  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Őszi rendezvények költségének finanszírozása  

Előadó: Nagy László polgármester 
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7. TAO pénzeszközök finanszírozása  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Műfüves pálya építése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Közösségi-ház bérleti díjának megállapítása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

10. Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési 

Társulásának társulási megállapodásának felülvizsgálata, jóváhagyása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

11. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításának 

jóváhagyása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

12. Közbeszerzési Szabályzat módosítása, elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

13. Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

14. Sz. Jánosné ingatlan felajánlása az önkormányzat részére 

Előadó: Nagy László 

 

15. Szociális tűzifa árajánlatok megtárgyalása 

Előadó: Nagy László 

 

16. Fűtők bérkiegészítés 

Előadó: Nagy László 

 

17. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás és az önkormányzat 

közötti szerződés tervezet megtárgyalása és elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a mai napon volt Sajó-Bódva 

Völgye Hulladékkezelési Társulás megbeszélés, ahol a vezetőség azt kérte, hogy a Képviselő-

testület tárgyalja meg a tervezetet és fogadja el. A tervezet nem minden pontja fogadható el, 

ugyanis a közszolgáltatási szerződést csak abban az esetben kötheti meg az önkormányzat 

amennyiben a nonprofit kft. rendelkezik minden olyan engedéllyel, amelynek alapján jogosult a 

hulladék elszállítására.    

  

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

249/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás és az önkormányzat közötti 

szerződés tervezet megtárgyalása és elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sajó-Bódva Völgye 

Hulladékkezelési Társulás és ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. között létrejövő 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést, és javasolja az alábbi kiegészítéseket, 

módosításokat: 

 a szerződés tartalmát pontosítani kell, szigorúan figyelembe véve és alkalmazva a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásait  

 a közszolgáltatás díját „a szennyező fizet alapelvével összhangban” az ingatlan használó 

fizeti meg a közszolgáltató részére 

 az önkormányzat készfizető kezességet a hulladékszállítás kapcsán nem vállalhat 

 a közszolgáltatási szerződést az eljárási folyamat utolsó elemeként a Ht. alapján és 

figyelembe vételével köti meg az önkormányzat a szolgáltatóval 

Felhatalmazza polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző    

    

 

2. napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás és az önkormányzat 

közötti díjbeszedési alternatívák megtárgyalása és elfogadása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy amíg nincs döntés arról, 

hogy ki fogja a szemétszállítást végezni, addig a Katasztrófavédelem által kijelölt cég végzi 

majd. 

 

Bai Lászlóné képviselő tájékoztatása szerint az idei évben a szemétszállítás díja kb. br. 17 millió 

forintba került. 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti, hogy új kalkuláció szerint a szemétszállítás összege 2014. 

évben nettó 19.978.009 Ft lesz várhatóan. A hatályos jogszabályban megadott képlettel lett 

kiszámolva, mely lakosság létszámát veszi figyelembe,- mindezek mellett a szorzószám 7.115 

Ft/fő/év 

 

Bai Lászlóné képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy a lakosságtól beszedett díj nem lehet 

magasabb a 2013. július 1. napján érvényben lévő szemétszállítási díjnál.  

 

Nagy László polgármester szerint a különbözetet az önkormányzatnak kell majd megfizetnie, 

különös tekintettel az elhagyott hulladék elszállítására.  

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel a díjbeszedésre több alternatíva 

lehetséges: 

1. A lakossági számlák és csekkek előállítását a ZV Nonprofit Kft. végzi. A kézbesítést a 

Önkormányzatok végezik. A számlákat csekken a lakosság közvetlenül fizeti a ZV Nonprofit 

Kft. számára.  Az Önkormányzatok kizárólag az általuk megállapított kedvezményeket (pl. 

egyedülállók, nyugdíjasok stb.), illetve az önköltségi árra való kiegészítést fizeti meg 

közvetlenül a ZV Nonprofit Kft.-nek a hatályos jogszabályok alapján.  
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2. Ugyanaz, mint az egyes verzió, de az Önkormányzat nem csekket postáz a lakos felé, hanem 

díjbeszedőt alkalmaz, aki a beszedett díjat a ZV Nonprofit Kft. számlájára utalja. Ebben az 

esetben a csekk előállításának költsége is megtakarítható, nemcsak a posta költsége, csak a lakos 

számlájának az előállítása marad a ZV Nonprofit Kft.-nek. 

3. A Tagönkormányzat részére kerül kiállításra a számla (a jelenleg elterjedt megoldásnak 

megfelelően). A számlákat közvetlenül a Tagönkormányzat fizeti meg a Közszolgáltatónak, a 

Tagönkormányzat pedig a saját hatáskörben dönt, hogy kommunális adóként vagy 

szemétszállítási díjként beszedi a lakostól.  

4. A díjbeszedést teljes egészében a Nonprofit Kft. végezze.  

Javasolja, hogy az alábbi alternatívák közül válasszon a Képviselő-testület. 

 

 A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

250/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szemétszállítási díjbeszedés 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a szemétszállítás díjbeszedési 

alternatívákat. Döntése, hogy a szemétszállítással kapcsolatos díjbeszedést és a be nem szedett 

díjak végrehajtását teljes körűen a ZV Nonprofit Kft. végezze a Ht. pontos betartása mellett.  

Az önkormányzat csakis az intézményeivel kapcsolatos szolgáltatást finanszírozza. A 

kalkulációban rögzített összeg ellentmondásban van a Ht.-val, ugyanis az magasabb, mint az 

elmúlt években alkalmazott szolgáltatási díj,- ezért azt nem fogadja el. 2014. évre kalkulált 

összköltség 19.978.009 Ft/község/év, az egy főre kiszámított költség 7115 Ft / fő. 

Ezzel szemben a 2012. évi szolgáltatási díj összege br. 13 millió Ft volt.  

Felhatalmazza polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 

 

3. napirendi pont: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

megállapodásának módosítása  

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodásának módosítását. Javasolja annak elfogadását. 

  

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

251/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodásának 

módosítása  

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta és elfogadta Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodásának módosítását.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására. 
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

4. napirendi pont: Rendezési Terv módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása  

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Rendezési Terv 

módosítása több éves folyamat, kivéve ha az egyszerűsített eljárásban veszünk részt, de ennek 

van egy feltétele, mely szerint a Rendezési Terv módosítása 15 új munkahely létrejöttével jár.  

 

Nagy László polgármester a Rendezési Terv módosításra többek között azért van szükség, mert 

egy cég Bőcsön akar kertészet létrehozni, amely során munkahelyeket teremt. Információja 

szerint amennyiben megvalósul a beruházás úgy több, mint 15 munkahely jön létre. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

252/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rendezési Terv módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján megállapítja, hogy a 

Rendezési Terv és az Építési Szabályzat módosítására több vállalkozás kezdeményezése alapján 

kerül sor. A beruházás megvalósulása esetén minimum 15 munkahely jön létre a Rendezési Terv 

és az HÉSZ módosításával érintett területen.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

5. napirendi pont: Fogorvosi röntgen beszerzése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy már volt döntés a fogorvosi 

röntgen beszerzéséről, melyre 1 millió forintot biztosított a Képviselő-testület. A bekért 

árajánlatok alapján ennek az eszköznek a beszerzési ára 1,6 millió forint. Kéri a Képviselő-

testületet, hogy módosítja a 94/2013.(V.22.) határozatot, ezen belül a beszerzési árra 

figyelemmel 600.000 forinttal egészítse ki az 1 millió forintot.   

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

253/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Fogorvosi röntgen beszerzése 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért a fogorvosi röntgen beszerzésével, 

egyidejűleg módosítja a 94/2013.(V.22.) határozatát az alábbiak szerint: 

 az 1 millió forint előirányzatot bruttó 1,6 millióra módosítja. 

 a fent megjelölt összeg fogorvosi röntgen beszerzésére fordítható 

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

beszerzésére, szerződés, megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: Őszi rendezvények költségének finanszírozása 

 

Nagy László polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fedezze a Faluház „20 éves” 

születésnapja alkalmából rendezett versenyen kiosztott nyereményeket (Hernád Óvoda – 

Játszóházi belépők + utaztatás; „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület 1 hét a balatonfölvári 

üdülőben (2014. június 15-ig) + utaztatás; Bőcsi Polgármesteri Hivatal 1 hét a hajdúszoboszlói 

üdülőben (2014. június 15-ig) + utaztatás), Bodnár Gusztávné nyugdíjas búcsúztatóját, valamint 

az évzáró bankettek (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Bő-Víz Kft., Faluház, Iskola, Kertészet) 

költségeit. 

 

A Képviselő Testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

254/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Őszi rendezvények költségének finanszírozása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az alábbi intézmények, egyesületek 2013. őszi 

rendezvényeinek pénzügyi kiadását finanszírozza: 

 a Faluház „20 éves születésnapjának” rendezvényeit: 

o Hernád Óvoda: játszóházi belépők + utaztatás;  

o „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület: 1 hét a balatonfölvári üdülőben (2014. 

június 15-ig) + utaztatás;  

o Bőcsi Polgármesteri Hivatal: 1 hétvége a hajdúszoboszlói üdülőben (2014. június 

15-ig) + utaztatás 

 Bodnár Gusztávné nyugdíjas búcsúztatója a Napközi Otthon éttermében 

 évzáró rendezvények: 

o Polgármesteri Hivatal,  

o Óvoda,  

o Bő-Víz Kft., (Kertészet) 

o Faluház,  

o Általános Iskola 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 
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    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Macskás József mb. vezető 

    Takács Anita Bő-Víz Nonprofit Kft. vezetője 

                  Nánási Erzsébet „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület vezetője 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Dendel Barnabás képviselő megérkezett a tárgyalóterembe.  

 

 

7. napirendi pont: TAO pénzeszközök finanszírozása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a TAO-s pénzek felhasználásáról. 

Az OTP-től kapott a BKSC 6 millió forint TAO-s pénzt, mely a futballpálya kazán felújítására 

fog menni, melyhez 30% önrészt kell hozzátenni. A Hernád-Víz Kft. az utánpótlást támogatja 6 

millió forint TAO-s pénzzel, melyhez 10% önrésszel kell kiegészíteni. De még így hiányzik 8 

millió forint TAO-s pénzt, amelyet már nem tudunk felhajtani, de léteznek olyan szakemberek 

(üzletszerzők), akik TAO-s pénz felkutatással foglalkoznak 10 % sikerdíj ellenében.  Ez a 8 

millió is az utánpótlás nevelésre menne, melyhez szintén 10 % önrész kellene biztosítani. 

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

255/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: TAO pénzeszközök finanszírozása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a TAO-s pénzek felhasználáshoz biztosítja a 

pályázat kiírásában rögzített önrészt és szükség szerint a sikerdíjat az alábbiak szerint: 

 OTP-től 6 millió Ft   önrésze 30 % (futballpálya kazánfelújítás) 

 Hernád-Víz Kft. 6 millió Ft   önrésze 10 % (utánpótlás támogatása) 

 üzletszerző által biztosított 8 millió Ft önrésze 10 %, sikerdíja 10% (utánpótlás 

támogatása) 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, 

megállapodások, szerződések aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bő-Víz Nonprofit Kft. 

    Nagy Attila BKSC szakosztályvezetője 

 

 

8. napirendi pont: Műfüves pálya építése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 202/2013.(X.30.) 

önkormányzati határozatban felhatalmazást kapott, hogy pályázatot nyújtson be műfüves pálya 

építésére az MLSZ felé. De a regisztráció után kiderült feltételek átolvasása után, úgy döntött, 

hogy nem él ezzel a lehetőséggel. Elfogadhatatlan feltételeket szabott az MLSZ. A beruházás az 

MLSZ szerint kb. 32 millió Ft lenne. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy saját pénzből építi 



 8 

meg a műfüves pályát, akkor kb. 7 millióval kerülne többe, mintha az MLSZ pályázatán 

keresztül oldanánk meg. Ebben az esetben Bőcs működteti a műfüves pályát. Reméli, hogy 

sikerül olyan vállalkozást találni, akinek alvállalkozóként a Bő-Víz kft. be tud dolgozni, ezáltal 

olcsóbb lesz a beruházás és saját dolgozóinknak is munkát tudunk biztosítani. Ilyen munkák 

lennének például egyes földmunkák, palánk készítés és labdafogó háló fonása.  

 

K. Nagy László képviselő egyetért a fentiekkel, támogatja azt, hogy az önkormányzat építse 

meg a műfüves pályát, saját költségén.  

 

Dendel Barnabás képviselő kezdeményezi, hogy egyéb hálókat is tudnának készíteni a 

közmunkások.  

 

Bai Lászlóné képviselő bejelenti, hogy a Bő-Víz Kft.-nél a hálókötéséhez biztosítva vannak a 

személyi és tárgyi feltételek.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

256/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Műfüves pálya építése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta és támogatja műfüves pálya 

építését Bőcsön. Erre a célra 20 millió forint keretösszeget biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételre, szerződés, 

megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bő-Víz Nonprofit Kft. 

    Nagy Attila BKSC szakosztályvezetője 

 

 

9. napirendi pont: Közösségi-ház bérleti díjának megállapítása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy már volt megkeresés az 

idén átadott Közösségi-ház bérbevételével kapcsolatban. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

állapítsanak meg bérleti díjat a Közösségi-házra.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

257/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Közösségi-ház bérleti díjának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 2000 Ft / óra összegben állapítja meg a 

Közösségi-ház (3574 Bőcs, Arany J. u. 3.) bérleti díját. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos intézkedést tegye meg, 

szerződéseket írja alá.  
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

 

10. napirendi pont: Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és 

Településfejlesztési Társulásának társulási megállapodásának felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti Képviselő-testülettel a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki 

Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulásának társulási megállapodását és 

javasolja a jóváhagyását. Ez a társulás kb. 2001-ben jött létre az e-közigazgatás kiépítése 

céljából. A tagsági díjat és az egyéb a társulással kapcsolatos költségeket több önkormányzat 

eddig nem fizette be a társulás számlájára,- a kintlévőség több millió forint. Ennek behajtására 

ügyvédi megbízást adott a társulás.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

258/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési 

Társulásának társulási megállapodásának felülvizsgálata, jóváhagyása 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és jóváhagyja a Sajó-

Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulásának 

társulási megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására.   

  

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

11. napirendi pont: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 

módosításának jóváhagyása 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulása társulási megállapodásának módosítását és javasolja a jóváhagyását. A módosításra 

azért kerül sor, mert a kistérség társulásának összetétele változik. Önkormányzatok kiléptek a 

társulásból.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

259/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításának 

jóváhagyása 

 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 2013. november 27. napján hozott 

37/2013.(XI.27.) határozatával elfogadott módosítását jóváhagyta. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

12. napirendi pont: Közbeszerzési Szabályzat módosítása, elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja Képviselő-testületet a Közbeszerzési Szabályzatban 

bevezetett módosításokról és javasolja annak jóváhagyását. A módosításra azért került sor, mert 

két ülés közötti intézkedésre eddig nem volt felhatalmazása a polgármesternek közbeszerzés 

kapcsán.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

260/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása, elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és jóváhagyta Bőcs Község 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat módosítását. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szabályzat 

aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

13. napirendi pont: Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Mozgáskorlátozottak 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülettel kötött Együttműködési Megállapodás lejárt. Évente 

150.000 Ft-tal támogatta az önkormányzat az egyesületet. Szerinte érdemes lenne meggondolni, 

hogy megújítsuk ezt a megállapodást. Ki kell kérni Szalánczi Józsefné véleményt, mert úgy 

tudja, hogy volt a bőcsi összekötő.  

 

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

261/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján támogatja a 

Mozgáskorlátozottak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületét.  

A támogatás összege: 50.000 Ft / év 

A támogatás feltételeit szerződésben kell rögzíteni.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a 

megállapodás aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

14. napirendi pont: Sz. Jánosné ingatlan felajánlása az önkormányzat részére 

 

Nagy László polgármester ismerteti Sz. Jánosné kérelmét, miszerint felajánlotta a tulajdonát 

képező házas ingatlant megvételre az önkormányzat részére.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

262/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Sz. Jánosné ingatlan felajánlása az önkormányzat részére 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megismerte és elutasítja Sz. Jánosné kérelmét, 

mert e célra nem biztosít fedezetet a 2013. évi költségvetés.  

Az alakszerű határozatot a Bőcsi Polgármesteri Hivatal kézbesíti. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

   Lippai József főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

15. napirendi pont: Szociális tűzifa árajánlatok megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális tűzifa 

beszerzésére több árajánlatot kértek be. Az Északerdő Zrt. 21.000 Ft + ÁFA áron tudná adni 

kiszállítással együtt. Egy galvácsi vállalkozóval is beszélt, aki viszont br. 21.0000 Ft áron tudna 

adni 1 erdei m
3
 kemény fát.  

 

Dendel Barnabás képviselő is beszélt egy vállalkozóval, aki azt ígérte, hogy 2012. évi áron 

biztosítja a tűzifát. 

 

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

263/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szociális tűzifa árajánlatok megtárgyalása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetértett abban, hogy a beérkezett 

árajánlatok közül a legkedvezőbbet kell kiválasztani.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és arra, hogy az 

árajánlatok közül a legkedvezőbbet válassza ki.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

   Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

16. napirendi pont: Fűtők bérkiegészítése 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy két fűtő (Kristin Béla, Tóth György) fizetését emelje 

meg a Képviselő-testület br. 20.000 Ft-tal.  

 

A Képviselő Testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

264/2013. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Fűtők bérkiegészítése 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat személyi juttatások keretét 

(bérkeretet) 2013. december 1. napjától megemeli havi br. 40.000 Ft- tal.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

 

Nagy László polgármester az ülést bezárta, mert több hozzászólás és bejelentés nem volt. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

         Nagy László        Török Barnabás 

         polgármester         czt. főjegyző 


