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Jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén 2015. február 26-án (csütörtök) 

13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

   Bálint László alpolgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester 

   Dendel Barnabás képviselő  

 K. Nagy László képviselő 

 Nádasi Ildikó képviselő 

 Ujlaki István képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barna c. főjegyző 

      Budai Bertalan nemzetiségi elnök 

 

Meghívottak: Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

   Takács Edina intézményvezető 

   Macskás József mb. vezető 

   Bai Lászlóné  

   Mertus Barnabásné PB tag 

 

Érdeklődő állampolgár: Varga István bőcsi lakos 

 

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.  

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2015. február 26-ai nyílt ülés napirendi pontjai 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi 

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. 2014. évi költségvetés aktualizálása 

PB véleménye, javaslata 
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Előadó: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Ujlaki István PB elnök 

 

2. 2015. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása 

PB véleménye, javaslata 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Ujlaki István PB elnök 

 

3. Bőcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, 

elfogadása 

PB véleménye, javaslata 

Előadó: Budai Bertalan nemzetiségi elnök 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Ujlaki István PB elnök 

 

4. Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhidvég Családsegítő Társulás 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása, elfogadása 

PB véleménye, javaslata 

Előadó: Takács Edina intézményvezető 

   Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Ujlaki István PB elnök 

 

5. Hernád Óvoda alapító okirat módosítás megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    

6. A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló rendelet megtárgyalása, rendelet alkotás 

Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Sport Bizottság véleménye, javaslata 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

   K. Nagy László bizottság elnöke 

 

7. B-A-Z megyei Főépítész javaslatára kiegészíteni szükséges a 3/2015.(I.20.) határozatot 

(rendezési terv és HÉSZ) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

8. Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztési tervének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 2014/2015. II. félévre kiírt pályázat 

ismertetése  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

10. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmének megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 
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11. Zempléni Településszövetség tagság megtárgyalása  

Előadó: Nagy László polgármester  

 

12. Óvodai tanszoba, - öntött sportpadló készítésre adott ajánlat ismertetése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

13. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyelet szakmai konzultációjának 

ismertetése, előterjesztése (határozatok módosítsa, visszavonása a konzultáció alapján) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

14. Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok  

 

15. Zárt ülés 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: A 2014. évi költségvetés aktualizálása 

 

Nagy László polgármester megkéri Villásné Dobai Ildikót, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy 

miért szükséges a 2014. költségvetés aktualizálása.  

 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elfogadott 2014. évi 

költségvetés annyival változott, hogy beépítésre kerültek az időközben a testület által határozattal 

elfogadott költségek és a közfoglalkoztatással kapcsolatos betervezett költségek változások. 

Pályázatokra adott működési és felhalmozásra adott támogatások visszatérítésre kerültek.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy a Képviselő-testületnek van-e kérdése a 2014. 

költségvetés aktualizálással kapcsolatos kérdése? Ha nincs, akkor megkéri a Pénzügyi Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban mi a 

PB véleménye.  

 

Ujlaki István PB elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a PB megtárgyalta Bőcs Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítását és javasolja annak elfogadását.  

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 

a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a 

következőket rendeli el:   

 

1. § A „R” 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

      „(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzata 

             

a) költségvetési bevételi főösszege (finanszírozási bevételek nélkül)  625.205 eFt 

b) költségvetési kiadási főösszege  (finanszírozási kiadások nélkül)     889.582 eFt 

c) finanszírozási bevételek főösszege                                                   496.029 eFt 

d) finanszírozási kiadások főösszege                                                 231.652 eFt 

e) bevételi főösszege                                                                                   1.121.234   eFt 

f) kiadási főösszege                                                                                    1.121.234   eFt   

                                       

     (2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított előirányzata 2014.06.30. 

             

a) költségvetési bevételi főösszege (finanszírozási bevételek nélkül)   665.910 eFt 

b) költségvetési kiadási főösszege  (finanszírozási kiadások nélkül)     930.258 eFt 

c) finanszírozási bevételek főösszege                                                   504.413 eFt 

d) finanszírozási kiadások főösszege                                                  240.065 eFt 

e) bevételi főösszege                                                                                    1.170.323 eFt 

f) kiadási főösszege                                                                                     1.170.323 eFt       

        

      (3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított előirányzata 2014.09.15. 

             

g) költségvetési bevételi főösszege (finanszírozási bevételek nélkül)   691.328 eFt 

h) költségvetési kiadási főösszege  (finanszírozási kiadások nélkül)     955.676 eFt 

i) finanszírozási bevételek főösszege                                                   510.021 eFt 

j) finanszírozási kiadások főösszege                                                  245.673 eFt 

k) bevételi főösszege                                                                                    1.201.349 eFt 

l) kiadási főösszege                                                                                     1.201.349 eFt                                              

 

      (4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított előirányzata 2014.12.31. 

             

a) költségvetési bevételi főösszege (finanszírozási bevételek nélkül)     772.787 eFt 

b) költségvetési kiadási főösszege  (finanszírozási kiadások nélkül)             1.036.735eFt 

c) finanszírozási bevételek főösszege                                                   510.073 eFt 

d) finanszírozási kiadások főösszege                                                  246.125 eFt 

e) bevételi főösszege                                                                                     1.282.860 eFt 

f) kiadási főösszege                                                                                     1.282.860 eFt”                                              

 

2. § A „R” 5. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„51.303. eFt általános tartalékot állapít meg” 

 

3. § A „R” 15. § (2) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások 

rovatain elszámolandó, 1.000.000 forint értéket el nem érő kiadások” 

 

4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

A rendelet kapja: Nagy László polgármester 

        Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

        Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

        Ujlaki István PB elnök 

 

 

2. napirendi pont: 2015. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadás 

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi 

költségvetésnél figyelembe kellett venni, hogy csökkent az feladatalapú támogatások összege. 

Legnagyobb változás a szociális rendszer átalakulása, hisz a FHT átkerül a járáshoz, LF 

támogatás ebben a formában megszűnik. A költségvetés főösszege 1.070.519 e Ft.  

 

Nagy László polgármester megkéri az intézményvezetőket, hogy havi elszámolásokat 

csináljanak ettől az évtől kezdve. Minden nagyobb jellegű pénzkifizetés előtt egyeztessenek vele. 

Kéri a pénzügyet, hogy érdeklődjenek utána, hogy az adósságkonszolidáció során ígért 44 milliót 

mikor kapjuk meg.  

 

Nádasi Ildikó képviselő úgy tudja, hogy nem lehet hiánnyal tervezni a költségvetést.  

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos a számviteli törvény szerint szerepeltetni kell a hiányt is, a 

lényeg az, hogy a kiadási és bevételi főösszeg egyezzen.  

 

Nagy László polgármester megköszöni a pénzügyesek munkáját, különösen Zsámba Lajosné 

vezető főtanácsosnak. 

  

Ujlaki István PB elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Bőcs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetését és javasolja 

elfogadásra.  

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 

a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a 

következőket rendeli el:   
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A rendelet hatálya 

 

 

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

Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési 

szerveire (intézményeire) terjed ki. 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

 

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

             
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 643.214 eFt-ban 

b) költségvetési kiadási főösszegét  (finanszírozási kiadások nélkül)   852.864 eFt-ban 

c) költségvetés hiányát       209.650 eFt-ban 

d) finanszírozási bevételek főösszegét                                                  427.305 eFt-ban 

e) finanszírozási kiadások főösszegét                                                 217.655 eFt-ban 

f) bevételi főösszegét                                                                                    1.070.519 eFt-ban 

g) kiadási főösszegét                                                                                     1.070.519 eFt-ban                                          

állapítja meg. 

           A költségvetés hiányának finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradványból 

történik. 

 

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat 

csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. és 3.sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat 

csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 9. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

(3)  A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e 

rendelet 2. és 3.sz. melléklete tartalmazza. 

 

(4)  A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e 

rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza. 

 

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási 

előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a 

finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. sz. 

melléklete tartalmazza.  

  

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

feladatonkénti részletezését e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza. 

 

      (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat 

feladatonkénti  részletezését e rendelet 14.sz. melléklete tartalmazza. 
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(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 28. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül  

     a) 33.242 eFt általános tartalékot állapít meg.  

 

(2) A tartalék összege a 16. sz. mellékletben jelenik meg.  

 

       (3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
 

6.§ A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban a 20. sz. melléklet tartalmazza.  

  

7.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát e rendelet 17. sz. 

melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 18.sz. melléklete 

szerint határozza meg.  

 

8.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény 

kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester 

köteles gondoskodni. 

 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

9.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek 

módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának. 

 

 

10.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy 

tőkegarantált értékpapírt vásároljon. 

 

11.§ A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az 

önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel 

rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik 

teljes jogkörrel. 

 

12.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított  

előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját 

hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi. 
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(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve 

módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az 

azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik. 

 

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett 

pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát 

meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi 

hatáskörben felhasználhatják. 

 

13.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások 

felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

 

14.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról 

e rendelet 19. sz. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást 

teljesíteni. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert 

tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári 

napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a Jegyző részére köteles teljesíteni. 

 

15.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek 

beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat 

kell alkalmazni.  

 

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések: 

a)  munkabér ,a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton 

elszámolandó kiadások, 

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és 

propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, 

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai 

eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére 

irányuló kiadások, 

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi 

juttatások rovatain elszámolandó, 300.000 forint értéket el nem érő kiadások, 

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési 

célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,  

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott 

előlegek, 

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára 

biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy 

nem rendelkezik hitelintézeti számlával.  
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Egyéb rendelkezések 
 

16.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, 

klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott 

keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, 

hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által 

meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási 

szerződésben foglaltakat.  

          

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, 

személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a 

támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására 

vonatkozóan.  

 

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy  

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az 

Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá 

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről 

a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni. 

 

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az 

általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.  

 

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette 

igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a 

támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési 

számlájára köteles egy összegben visszafizetni.   

 

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban  

megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de 

legkésőbb a támogatás folyósítását követő év február 28 –ig köteles elszámolni. 

 

(7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló 

számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott 

személy ellenőrizheti.  

 

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy 

hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) 

kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg 

szabálytalanságot.  

 

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy 

fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a 

kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján 

közzé kell tenni.  
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(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben 

leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.  

 

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a 

költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha  

         (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,  

         (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),  

         (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel, 

         (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja. 

 

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 500 eFt-ig a Polgármester, illetve az 

átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a 

Képviselő-testület dönt.  

 

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője 

feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi 

határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:  

(a) átadó neve, címe, 

(b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke, 

(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja. 

(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában 

leírt feltételeknek. 

(e) az átvevő aláírását. 

  

17.§ A közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegét e rendelet 27.sz.  melléklete 

tartalmazza. 

  

18.§  Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségének bemutatását e rendelet 29.sz. melléklete tartalmazza. 

 

19.§ A 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati 

szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 26.sz. melléklete tartalmazza. 

 

20.§ A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e 

rendelet 21.sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

21.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában 

meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó 

vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. 

§-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.  

 

Záró rendelkezés 

 

22.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől 

kell alkalmazni. 
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A rendelet kapja: Nagy László polgármester 

        Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

        Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

        Ujlaki István PB elnök 

 

 

 

3. napirendi pont: Bőcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása, elfogadása 
 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bőcs Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, külön önkormányzat, külön költségvetéssel. A kiadások a személyi 

juttatásokból (képviselők tiszteletdíja), az ehhez kapcsolódó járulékok, reprezentációs és dologi 

kiadásokból áll össze. A bevételi oldal az önkormányzat működési központi támogatásból és 

Bőcs Község Önkormányzata támogatásából áll össze. A költségvetés főösszege 2.104 e Ft.  

 

Ujlaki István PB elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta a Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését és 

elfogadásra javasolja.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

22/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása, 

elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadta Bőcs Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését: 

 Kiadás összesen:             2.104 e Ft 

Személyi juttatások:            1.260 e Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok: 413 e Ft 

Dologi kiadások:   413 e Ft 

 Bevétel összesen:            2.104 e Ft 

Központi támogatás:   560 e Ft 

Bőcs Község Önkormányzatától:   1.452 e Ft 

Előző évi maradvány:     92 e Ft 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Budai Bertalan nemzetiségi elnök  

    Ujlaki István PB elnök  
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4. napirendi pont: Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhidvég Családsegítő Társulás 2015. évi 

költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy délelőtt volt társulási 

tanács ülés. 2015. évtől plusz egy főt vennék fel a Családsegítő Központba, mert a gyermekjóléti 

szolgálati esetszámok indokolják ennek szükségességét. Májusban visszajön a GYES-en lévő 

kolléganő, a helyére felvett kolléganő maradna továbbra is itt, így oldva meg a plusz 1 fő 

kérdését. Két kolléga még nem kapta meg a diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt, de bérük a 

költségvetésbe már diplomásbérként került be, hisz nem tudjuk, mikor szerzik meg a 

nyelvvizsgát, és akkor emiatt ne kelljen változtatni a költségvetést. Az informatikai berendezések 

elavultak, már többe kerül megjavításuk, mint egy új beszerzése, ezért fokozatos cseréjükre van 

szükség. Az idei költségvetésbe egy számítógép és egy nyomtató van betervezve. A Családsegítő 

Központ 2015-ben lesz 10 éves, ennek alkalmából szeretnének rajzpályázatot kiírni, mely során 

díjak kerülnének szétosztásra, ennek a költsége is bekerült a költségvetésbe.  

Ujlaki István PB elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta a Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulás 2015. évi 

költségvetését és elfogadásra javasolja. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

23/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs-Berzék-Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulás 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása, elfogadása  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadta Bőcs-Berzék-

Köröm-Sajóhídvég Családsegítő Társulás 2015. évi költségvetését: 

költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 35.407.-eFt-ban 

költségvetési kiadási főösszegét  (finanszírozási kiadások nélkül)  35.540.-eFt-ban 

a költségvetés hiányát            133.-eFt-ban 

finanszírozási bevételek főösszegét                                                 28.301.-eFt-ban 

finanszírozási kiadások főösszegét                                                 28.168.- eFt-ban 

bevételi főösszegét                                                                            63.708.-eFt-ban 

kiadási főösszegét                                                                             63.708.-eFt-ban                                          

állapítja meg.  A hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradványból történik.      

 

 A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja 

meg: 

 A megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek 

bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat 2.3. és 7. melléklete alapján határozza meg 

a Társulási Tanács. 
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 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 

1.számú melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács. 

 A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 2.4. melléklet 

alapján hagyja jóvá. 

 A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának 

felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 

10.11.12. melléklet szerint. 

 A költségvetési évet követő három év kiadásait és bevételeit jogcímenként a 17. melléklet 

mutatja be. 

 A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit az 20.és 21. melléklet részletezi. 

 A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 20. melléklet tartalmazza.      

 A Társulási Tanács 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 19. melléklet 

részletezi.      

 Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, 

a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 25.. melléklete szerint 

hagyja jóvá.  

 A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 2.3. és 7. melléklet szerint állapítja 

meg. 

 A munkaszervezet, továbbá a társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási 

előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és 

közfoglalkoztatottak létszámát a 2.3.7. és14.15. melléklet szerint állapítja meg.  

 A Társulási Tanács a kiadások között 0 ezer Ft általános, 133 ezer Ft céltartalékot állapít 

meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

    Takács Edina intézményvezető 

    Ujlaki István PB elnök 

    Sajóhídvég Község Önkormányzata 

    Berzék Község Önkormányzata 

    Köröm Község Önkormányzata 

 

 

5. napirendi pont: Hernád Óvoda alapító okirat megtárgyalása, elfogadása 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető a Hernád Óvoda Alapító Okiratát módosítani szükséges, a 

MÁK-tól kapott minta alapján. A kormányzati funkciók változtak és az óvoda neve.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

24/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 



14 

Tárgy: Hernád Óvoda Alapító Okirat módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 83/2012.(V.24.) számú határozattal 

elfogadott Hernád Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint: 

 

Az alapító okirat felvezető szöveg az alábbiak szerint módosul: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről                

szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Hernád Óvoda és Egységes Óvoda- 

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. E pontban megjelölt intézményi megnevezés módosul:  

Hernád Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 

Az intézmény rövidtett neve: 

Hernád Óvoda-Bölcsőde 

 

3. és 4. megjelölt tartalmi törölve 

 

5. E pontban megjelölt intézménytípusa megnevezés módosul: 

A köznevelési intézmény típusa: többcélú intézmény 

 

6. E pontban megjelölt cím az alábbiak szerint változik:  

Költségvetési szerv közfeladata:   

 Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján. 

 Óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény alapján 

 

Az alapító okirat kiegészül a költségvetési szerv alaptevékenysége címmel: 

 óvodai nevelés 

 nemzetiségi, etnikai kisebbségi, óvodai nevelés 

 bölcsődei ellátás 

 gyermekek óvodai fejlesztő programja (halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlesztése, tehetséggondozás) 

 sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása  (az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető, enyhe 

fokban értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral, enyhe 

fokban tanulási, figyelem-vagy magatartási zavarral küzd) 

 
7.5. Megnevezés az alábbiak szerint módosul: 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

kormányzati funkció szám kormányzati funkció megnevezése 

091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 

104030 gyermekek napközbeni ellátása 

107080 esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
programok 

 

9. Megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

 

A köznevelési intézmény: 

típusa:    Többcélú intézmény  

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:   óvodai nevelés 

gazdálkodással összefüggő jogosítványok: önállóan működő 

 

10. Megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe 

Bőcs község közigazgatási területe, valamint Berzék, Sajóhidvég, Sajólád, Tiszalúc, 

Hernádnémeti  és Hernádkak községek közigazgatási területe. 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:  

a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

11. és a 12. Megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

 

A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések 

A költségvetési szerv alapításának dátuma:   1972. 

 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

megnevezése:    Bőcs Község Önkormányzata 

székhelye:            3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

A költségvetési szerv irányító szervének  

megnevezése:    Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

székhelye:           3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

14., 15. és 16. Megnevezése az alábbiak szerint módosul: 

 

A költségvetési szerv szervezete és működése 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak 

végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Bőcs Község Önkormányzatának 

Képviselő testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

Az intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség 

megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának a megbízás 
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visszavonásának jogát Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete gyakorolja. Egyéb 

munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja saját hatáskörben. 

 

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya 

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

közalkalmazotti jogviszony KJT  1992. évi XXXIII. törvény  

munkavállalói jogviszony  Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény 

megbízásos jogviszony   Polgári törvénykönyv 2013. évi V. törvény 

 

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése 

Az óvodavezető magasabb vezetőnek minősül, aki ellátja a jogszabályok által a vezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

Az intézmény 1 fő óvodavezető helyettessel működik. 

Az intézmény képviseletére jogosult: 

Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes, vagy a vezető 

által írásban megbízott személy. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző      

 

 

6. napirendi pont: A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása, rendelet alkotás 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szociális rendszer változása 

miatt a törvény arra ad lehetőséget, hogy a Képviselő-testület a régi a rendeletet módosítja vagy 

újat alkot. Egyébként az önkormányzatnak kb. 30-50 millió Ft többlet kiadást jelent.  

 

Ujlaki István képviselő a rendelet 35. §-át fontos pontnak tekinti.  

 

Nagy László polgármester a rendeletben szereplő összegek nem meghatározott összegek, hanem 

maximum tehát annyi adható. A rendelet 35. § miatt várhatóan rendezettebb lesz a lakóházak és 

környéke. A legtöbb döntés az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottságé, csak a 

rendkívüli település támogatás és a temetési segély tartozik majd polgármesteri hatáskörbe. 

Javasolja, hogy a szociális bizottság és a roma önkormányzat üljön össze és tárgyalják át a 

rendeletet pontról-pontra.  

 

Ujlaki István képviselő a bizottsági ülésen szóbeli megállapodás született, hogy ha 

szükségesnek ítéli meg a bizottság, akkor kimennek ellenőrizni, hogy mennyire tiszta és rendezett 

a kérelmező lakókörnyezete.  

 

Bálint László alpolgármester érdeklődik, hogy mit jelent a 11. § (2) bekezdésben található „a 

háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona”? 
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Török Barna c. főjegyző bejelenti, hogy a törvény határozza meg, melyet a bizottságnak kell 

majd vizsgálnia. Például ha van 855 e Ft értékű autó a kérelmező háztartásában, akkor az már 

vagyonnak minősül.  

 

K. Nagy László Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnök tájékoztatja a 

Képviselő-testületet, hogy a települési támogatásról szóló rendeletet a bizottság megtárgyalta 

és elfogadásra javasolja.  

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi 

szabályairól 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 

132. § (4) bekezdésében a) és g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a fiatalok életkezdési 

támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján,  

 

és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság egyetértésével a következőket rendeli el: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével – a 

gyermekeket nevelő családok szociális biztonságának megőrzése, lakhatással kapcsolatos 

rendszeres kiadások viseléséhez támogatás nyújtása, az időskorúak megsegítése.  

 

(2) A szociális segítséget az egész család támogatására kell felhasználni és előnybe kell 

részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erősítik.  
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 A rendelet hatálya  

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bőcs közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett 

lakcímmel rendelkező  

a) magyar állampolgárokra,  

b) bevándoroltakra és letelepedettekre 

c) hontalanokra, 

d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, 

e) a szabad mozgás ás tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és Bőcs közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik.  

 

(2) Bőcs Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.), 25. § (3) bekezdésben b) pontjában, 45. §-ában, valamint 48. §-ában, 

továbbá az e rendelet 34. § (1)-(9) bekezdésekben meghatározott szociális hatáskörök 

gyakorlását Bőcs Község Önkormányzatának polgármesterre ruházza át,  

b) a szociális hatásköröket az a) pontban meghatározottakon kívül átruházza az Ügyrendi, 

Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottságra.  

 

(3) A település támogatás igénylésének elbírálásának rendje: 

 a) az ügyfél kérelmet nyújthat be írásban a polgármesteri hivatalhoz 

b) a kérelmet 30 napon belül kell elbírálni  

c) a polgármesteri hivatal alakszerű határozatban rögzíti a támogatás összegét, vagy 

természetbeni támogatás formáját 

d) a határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a 

fellebbezést a Bőcsi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a 

polgármesteri hivatalhoz kell benyújtani. 

e) a jogerős határozat alapján a polgármesteri hivatal pénztárosa természetben átadja, 

vagy pénzben kifizeti a támogatás összegét, a határozat jogerőre emelkedését követően 15 

napon belül.  

f) a kifizetést követően 30 napon belül a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja 

nyilvántartja, a családsegítő szolgálat szúrópróbaszerűen visszaellenőrzi a támogatás 

felhasználását 

g) a rendkívüli támogatás elbírálásának határideje:  

 haladéktalanul illetve 10 napon belül 

 

 

Értelmező rendelkezések  

3. § 
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(1) E rendelet alkalmazásában – ettől eltérő rendelkezés hiányában –  

a) a jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedül élő, a háztartás, 

a keresőtevékenység, az aktív korú fogalmának meghatározására az Szt. ide vonatkozó 

rendelkezési az irányadók; 

b) e rendelet III. fejezetében szabályozott szociális ellátások tekintetében családként az 

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 19.§ (4) bekezdésben meghatározott közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozókat kell figyelembe venni; 

c) gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése 

szerint kiskorú; 

d) fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki 25. évét nem töltött be; 

e) természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak 

biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget; 

f) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény – különösen árvíz, belvíz, 

szélvihar, felhőszakadás stb. -  hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; 

 

(2) E rendeletben alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésben 

meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások.  

 

 

Ellátások formái 

4. § 

 

(1) A jogosult részére – az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – 

 a) települési támogatás 

     aa) gyógyszertámogatás; 

     ab) lakásfenntartási támogatás; 

 b) gyermekek és fiatal felnőttek támogatás 

     ba) fiatalok önálló életkezdési támogatása; 

      bb) ifjúságvédelmi támogatás 

 c) időskorúak támogatása 

      ca) személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 e) krízis helyzet kezelése 

      da) rendkívüli települési támogatása 

 (továbbiakban együtt: szociális ellátás) nyújtható. 

 

 

Eljárási rendelkezések 

5.§ 

 

(1) a) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti igényeket Bőcs Község 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) ügyfélszolgálatán – az erre 

rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani. Az eljárás – indokolt esetben – hivatalból 

is indítható.  

b) A kérelemhez rendszeresített formanyomtatványok a rendelet 1. számú mellékeltét képezi.  

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 
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 a) a kérelmező személyazonosító adatait, lakcímét, tartózkodási helyét 

 b) a kért a szociális forma megnevezését, indokolását 

c) a kérelmező nyilatkozatát a vele egy háztartásban élő és ugyanarra a lakcímre 

bejelentett hozzátartozók számáról, személy adatairól, jövedelmi viszonyairól, melyhez az 

e rendeletben meghatározott igazolásokat kell csatolni 

d) szükség esetén orvosi vagy kórházi igazolást, gyógyszer költséget tanúsító igazolást  

e) indokolt esetben a terhes gondozásról szóló igazolást 

f) elemi kár esetén a helyre állítás költségeiről készített kimutatást 

 

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt 

támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és 

jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat becsatolni. Köteles továbbá a 

kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéseihez 

szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.  

 

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak, az igazolás módja, valamint a jövedelem 

tekintetében az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.  

 

(5) A jogosultsági feltételek fennállását, a rokkantságot, a fogyatékosságot, munkanélküliséget, 

az önkormányzattól vagy szociális intézményektől igénybe vett ellátást, közokirattal vagy zeljes 

bizonyító erejű magánokirattal, illetve a Polgármesteri Hivatalnál, az önkormányzat 

intézményeinél vezetett nyilvántartások adatainak felhasználásával kell igazolni.  

 

6.§ 

 

(1) Az e rendelet 16. §-ában szabályozott szociális ellátás kivitelével, az igénylők szociális, 

vagyoni körülményeinek feltárása érdekében a szociális ellátásra való jogosultság elbírálása 

során környezettanulmányt készíthető.  

 

(2) A környezettanulmány az elkészítésétől számított három hónapig érvényes.  

 

(3) A tényállás tisztázása érdekében háziorvosi, szakorvosi, védőnői, pedagógiai vélemény, 

javaslat kérhető. A vagyoni körülmények további tisztázása érdekében a kérelmezőre és vele 

azonos lakcímen együtt lakó közeli hozzátartozóra vonatkozóan – hozzájáruló nyilatkozatok 

alapján – további információk beszerezhetőek. Az adatok beszerzéséhez szükséges hozzájáruló 

nyilatkozatokat – a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon – a kérelmező köteles 

beszerezni és az eljáró hatóságnak átadni.  

 

 

7. § 

 

(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az 

irányadók.  

 

(2) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.  
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(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Sztv. az irányadó. 

 

 

8.§ 

 

(1) A kérelmezőt – a lakásfenntartási támogatás kivételével – a havi rendszerességgel  folyósított 

szociális ellátások a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg.  

 

(2) A lakásfenntartási támogatás kezdő időpontja október első napja. Amennyiben a kérelem ezt 

követően körül benyújtására, úgy a kezdő időpont a benyújtás hónapjának első napja.  

 

(3) A lakásfenntartási támogatás október 1. – március 31. közötti időszakra, a 

gyógyszertámogatás 1 évre állapítható meg, a gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az 

ifjúságvédelmi támogatás augusztus 31. napjáig kerül megállapításra.  

 

(4) Ha a jogosultság az ellátás folyósításának időtartama alatt szűnik meg, a megszűnés 

hónapjában a támogatást teljes összegben kell folyósítani.  

 

(5) A rendszeres szociális ellátásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 

korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az 

esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.  

 

 

9. § 

 

(1) Az e rendeletben megállapított ellátásokat:  

  a) elsősorban természetben, 

b) készpénzben pénztári kifizetéssel,  

c) közüzemi gazdasági társaságokhoz,  

d) intézményekhez,  

e) egyéb szolgáltatókhoz történő utalással adhatóak.  

 

(2) A havi rendszerességgel adott szociális ellátásokat utólag, minden hónap 5-éig kell 

folyósítani.  

 

(3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a kifizetés esedékességétől számított hat 

hónapon belül érvényesítheti.  

 

(4) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányába, vagy e rendelet megsértésével nyújtott 

szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 

igénybevevőt kötelezni kell 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére 

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték 

megfizetésére.  
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(5) Az Szt. 17. § (5) bekezdés szerinti – méltányossági jogkörben – hozott döntés ellen 

fellebbezésnek helye nincs.  

 

 

II. fejezet  

Települési támogatások 

Gyógyszertámogatások 

10.§ 

 

(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

(a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, egyedülélő esetében 275 %-át, azon családok 

esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven felüli egyedülélők 

esetében 325 %-át, feltéve, hogy  

a) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 

b) krónikus betegségére tekintettel – a kérelem benyújtását megelőző három hónapban – 

rendszeresen szedett gyógyszereinek a háziorvos és/vagy gyógyszerész által igazolt havi 

árköltsége eléri a 4.000 Ft-ot.  

 

(2) A támogatás összege legfeljebb havi 3.000 Ft.  

 

(3) A kérelemhez csatolni kell az egyéb hatóságok által kiadott közgyógyellátásra vonatkozó 

elutasító határozatot.  

 

 

Lakásfenntartási támogatás 

11. § 

 

(1) Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki Bőcs közigazgatási területén 

lévő 

a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő 

ingatlanban életvitelszerűen lakik, és 

b) a kérelem benyújtásának időpontjában – az érintett ingatlanban – az egy főre eső 

lakásalapterület eléri a 6 m2-t. 

 

(2) A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg 

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át 

b) kétszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450 %-át 

c) többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá 

a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.  

 

(3) A támogatás elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában fűtési költségek 

viseléséhez állapítható meg.  
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(4) Azon személyek esetében, akinél előrefizetős gáz – vagy áramfogyasztás mérő készülék 

működik, a lakásfenntartási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell biztosítani.  

 

(5) A támogatás havi összege legfeljebb 5.000 Ft.  

 

(6) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban elő személyek és háztartások számától.  

 

(7) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal 

megosztott lakás lakrészeit.  

 

(8) Az önkormányzat tulajdonát képező lakás bérlője nem részesül lakásfenntartási 

támogatásban. 

  

 

III. fejezet  

Gyermekek és fiatal felnőttek támogatása 

12. § 

 

(1) Életkezdési támogatás adható annak a gyermeknek, akinek gondozó szülője – a gyermek 

megszületése előtt legalább egy évvel már – Bőcs közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkezett és akinek a nevére Start-számlát nyitottak.  

 

(2) Bőcs Község Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől 

függetlenül a Start-számla összegét – a gondozó szülő kérelmére – egy alkalommal 10.000 Ft-tal 

egészítheti ki.  

 

(3) Bőcs Község Önkormányzata a 12 életévtől 18 életévig terjedő időszakra biztosíthatja a HPV 

vírus elleni védőoltás költségeit, amennyiben a kérelmező az összeg 1/3-át a védőoltás beadása 

előtt kifizeti.  

 

Ifjúságvédelmi támogatás  

13. § 

 

(1) Az ifjúságvédelemi támogatás célja az óvodás korú gyermek és általános iskola, középfokú és 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőttek anyagi 

támogatása.  

 

(2) Természetbeni támogatásban (mikulás csomagban) részesül a Bőcs közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkező óvodás és általános iskolás gyermek. A támogatás (csomag) 

értéke maximum 1.000 Ft.  

 

(3) Ifjúságvédelmi iskolakezdési támogatásban részesíthető az a Bőcs közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkező az (1) bekezdés szerinti tanulmányokat folytató személy, aki a 

25. életévet nem töltötte be.  
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(4) Az ifjúságvédelmi támogatás összege: 4.000 Ft/év 

a) a támogatást minden év szeptember 30-ig kell kifizetni a középiskolások és a felsőfokú 

oktatási intézményben tanulók részére 

b) a bőcsi óvodás gyermekek és a Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola tanulók részére minden év szeptember 30-ig kell kifizetni 

ba) a támogatást elbíráló, hatáskörrel rendelkező vizsgálni köteles azt, hogy az 

óvodás korú gyermek és az általános iskolás (szakiskolás) tanuló neveléshez, 

oktatáshoz szükséges taneszközökkel, felszereléssel rendelkezik-e? Ezt igazolnia 

kell az óvodavezető és az iskolaigazgatónak. Amennyiben a gyermek nem 

rendelkezik a gyermek a szóban forgó feltételekkel, úgy azt a Családsegítő 

Szolgálat szerzi be a támogatás összegéből és adja a gyermek szüleinek.  

c) a nem bőcsi óvodában és iskolába járó gyermek igazolás ellenében, illetve iskola 

látogatási igazolás ellenében kaphatja meg a támogatást. Továbbá a főiskolai, illetve 

egyetemi hallgatók hallgatói jogviszony igazolás ellenében kaphatják meg a támogatást.  

 

Tehetséges fiatalok támogatása 

14. § 

 

(1) Támogatásban részesíthető az a Bőcs közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező középiskolában, felső oktatási intézményben tanulmányt folytató diák, akinek: 

a) tanulmányi félév végén középiskolában a tanulmányi eredménye legalább 4 

b) félév után felsőfokú oktatási intézményben a tanulmányi eredménye legalább 3.5 

c) az átlag számításba minden tantárgy beleszámít 

 

(2) A támogatási kifizetés feltételei: 

a) a támogatási időszak félévente 

b) a támogatás összege középiskolás esetén 6.000 Ft/hó, felsőfokú oktatási intézményben 

hallgató esetén 12.000 Ft/hó 

       c) középiskolás köteles igazolni tanulmányait iskolalátogatási igazolással 

d) felsőfokú intézményben tanulmányt folytató hallgató, hallgatói jogviszonyról szóló 

igazolást köteles becsatolni 

 

(3) A támogatás odaítélése céljából az önkormányzat félévente pályázati felhívást tesz közzé a 

helyben szokásos módon, amely tartalmazza a támogatás célját, annak feltételeit és a pályázat 

benyújtásának határidejét és helyét.   

 

(4) A támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik.  

a) a támogatást középiskolai tanuló esetén a törvényes képviselő (szülő) számára kell 

kifizetni, felsőfokú intézményben hallgató esetén a hallgató részére kell kifizetni.  

 

(5) A Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgató az I-VIII. osztályban 

kiváló teljesítményt nyújtó tanulók közül a 8. osztály befejezését követően jutalmazásra 

javasolhat az önkormányzat felé. Jutalmat a polgármester adja át az évzáró ünnepélyen. A 

jutalom összege 60.000 Ft/fő. 
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IV. fejezet  

Időskorú állampolgárok támogatása 

15. § 

 

(1) Pénzbeli támogatás állapítható annak a Bőcs közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező 60. életévet betöltő személynek az alábbiak szerint:  

 a) a támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege 3.000 Ft/fő. 

b) a támogatás megállapítása a polgármesteri hivatal kimutatása alapján történik 

c) kifizetési időpontja minden év december 15-ig  

 

 

 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Bőcsi Családsegítő Központ 

16.§ 

 

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenti 

jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Kora miatt étkeztetésre jogosult, aki 60. életévét betöltötte.  

(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, 

a) akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb  

összegének a 310 %-át nem haladja meg.  

 

17.§ 

 

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

b) az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást.  

(2) a házi segítségnyújtás igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi 

állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását.  

(3) Az étel házhoz szállítása a házi segítségnyújtás keretében is történik. 

 

18. § 

 

(1) Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló családok személyek részére biztosítani kell 



26 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájárulás megszervezését, 

c) a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését 

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,  

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer problémákkal küzdők és családtagjaik részére tanácsadás 

nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló és nehéz helyzetben lévő családokat segítő 

szolgáltatásokat. 

 

19.§ 

 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a saját otthonukban élő, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára 

képes személyek 

a) jelzőkészülékkel való ellátását,  

b) segélyhívása esetén a gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,  

c) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges intézkedések azonnali 

megtételét, 

d) szükség esetén egészségügyi vagy további szociális ellátás kezdeményezését.  

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultak a 

Szt. 65. § (4) bekezdésében meghatározott személyeket kell tekinteni.  

 

20. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kérelem 

alapján biztosítható. 

(2) A jogosult kérelme nélkül az intézményvezető döntése alapján hivatalból, illetőleg 

egészségügyi szolgálat, más szociális intézmény, szolgáltató kezdeményezésére biztosítható 

a) az étkeztetés 

b) a házi segítségnyújtás 

feltéve, hogy jogosult az ellátásra a megállapodást megköti.  

 

21. § 

 

(1) Az ellátás iránti kérelem az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez, 

a) étkeztetés és családsegítés igénylése esetén Bőcsi Családsegítő Központ vezetőjéhez, 

b) házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén a Miskolci 

Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (3530 Miskolc, Arany J. u. 37.) 

vezetőjéhez  

nyújtható be.  

 

22. § 

 

(1) Az ellátás iránti kérelem írásban terjeszthető elő a 21. §-ban meghatározott intézményeknél.  
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23. § 

 

(1) A kérelemnek tartalmaznia kell,  

a) igényelt ellátási formát,  

b) az igénylő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait,  

c) az igénylő és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi viszonyait,  

(2) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozók 6 havi nett átlagjövedelméről az 

igazolást, 

b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén – 

amennyiben a jogosultság alapja nem az életkor – az egészségi állapot igazolásra a háziorvos 

igazolása, vagy kórházi zárójelentés, 

c) fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, vagy 

orvosi javaslat, 

d) pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség igazolására szakorvosi igazolás, szakvélemény.  

 

24. § 

 

(1) Az alapszolgáltatások intézményi térítési díját a képviselő-testület évente rendelettel állapítja 

meg.  

(2) Az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  

 

25. § 

(1) Az étkeztetés és az étel házhozszállításának személyi térítési díját a (2) bekezdés rendelkezési 

alapján a Családsegítő Központ vezetője állapítja meg. 

(2) Az étkezés, valamint az étel házhozszállításának személyi térítési díjait a 3. számú melléklet 

tartalmazza. A Ft-ban kifejezett jövedelemsávok és napi térítési díjak alapja az öregségi 

nyugdíjminimum  

26. § 

(1) Az étkeztetés és a házhozszállítás esetében fizetendő térítési díjat az ellátott által 

meghatározott napokra, de a tényleges igénybevétel alapján utólag kell megfizetni.  

(2) Ha az eltátott a szolgáltatási valamely okból nem kívánja igénybe venni, azt az intézmény 

vezetőjének az étkezési napot megelőző munkanap 12 óráig be kell jelenteni. A bejelentés 

elmulasztása esetén az adott napra a térítési díjat meg kell fizetni. A lemondott napokra az ellátott 

mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.  

(3) Az (1) bekezdésbe nem tartozó szolgáltatások esetén a személyi térítési díjat a tényleges 

igénybevétel alapján utólag kell megfizetni.  
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27. § 

(1) A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető az ellátás megkezdése előtt írásban 

értesíti az ellátottat.  

(2) Amennyiben az ellátott a megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat jogorvoslatért. A 

Képviselő-testület az Egészségügyi és a Szociális Bizottság előzetes állásfoglalását figyelembe 

véve dönt.  

28. § 

(1) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente egy alkalommal 

felülvizsgálható.  

29. § 

(1) A felülvizsgálatra e rendelet felhatalmazása alapján az intézmény vezetője jogosult.  

30. § 

(1) Köteles az intézményvezetője a személyi térítési díjat felülvizsgálni  

 a) minden év április 30. napjáig, az év eleji nyugdíjközlések alapján 

 b) az intézményi térítési díjak változása esetén, a tárgyban alkotott önkormányzati 

rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül 

c) ha az ellátott jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a fizetési kötelezettségének 

nem tud eleget tenni 

d) az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át 

meghaladó mértékben növekedett. 

31. § 

 

Az alapellátásokért fizetendő térítési díj esetén a jövedelemmel nem rendelkező, az alapellátást 

igénybe vevő személy esetében térítésmentesen biztosítható az alapellátás.  

 

  

Temetési segély (támogatás) 

32. § 

 

(1) Temetési segély annak adható, aki a (2) bekezdés feltételeinek megfelel és az elhunyt személy 

bőcsi lakos volt, - bőcsi bejelentett lakcímmel rendelkezett.   

(2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat 

fénymásolatát, valamint a temetés költségeiről a kérelmező, vagy a vele egy háztartásban élő 

családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. Ezen számlákat a kérelmező részére 
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vissza kell adni. A megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a 

határozat számát a Polgármesteri Hivatal a számlákra rávezeti. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 200.000,-Ft. 

 

(4)  A temetési segély összege 25.000,-Ft. 

 

(5) Bőcs polgármestere méltányosságot gyakorolhat. 

 

 

Köztemetés 

33. § 

 

(1) A polgármester a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül elrendelheti az 

elhunyt személy közköltségen történő eltemetetését, ha: 

a) nem lelhető fel az eltemetetésre köteles személy 

b) az eltemetésre köteles személy, az eltemetetésről nem gondoskodik 

(2)  Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó, vagy az elhalt eltérő 

rendelkezése esetén,- a költség különbözet hozzátartozó általi viselés mellett koporsós temetés is 

elrendelhető.  

 

(3) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi intézményben végzett halott kezelési 

tevékenység és a halott szállítás díját is.   

 

(4) Az önkormányzat:  

 a)  a költséget hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti  

 b)  az eltemetetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi  

 

(5) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést 

engedélyezhet, illetve részben vagy egészben eltekinthet a költségek kifizetésétől, ha a kötelezet 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 

 

(6) A köztemetés költsége 85.000.- Ft.  

 

 

V. fejezet 

Krizis helyzet kezelése 

Rendkívüli települési támogatás 

 

34. § 

 

(1) Rendkívüli települési támogatást meg kell állapítani annak a személynek, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át. 

 

(2) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül kell megállapítani a szociális ellátás (3) bekezdés d) 

pontjában szabályozott esetben.  
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(3) A rendkívüli támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg a különösen az alábbi esetekben: 

a) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség 

esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez, egyéb 

egészségügyi problémák megoldásához 

b) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. 

állásinterjúhoz) évente egy alkalommal, 

c) temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján 

igazolja, hogy a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,  

d) a lakásban elemi kár következtében súlyos, lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár 

keletkezett, és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe 

került,  

 e) előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszerelése, 

f) a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz a 

kapcsolattartás jogosult szülő részére, 

g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer 

pótláshoz – a védőnő és gyermekorvos ajánlása alapján.  

 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege: 

a) a (3) bekezdés a), b), c), e), f), g) pontjában szabályozott esetben legfeljebb 10.000 Ft 

b) a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben – a keletkezett kár nagyságától 

függően – legfeljebb 100.000 Ft.  

 

(5) A rendkívüli települési támogatás összege – a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott 

kivételével – családonként nem haladhatja meg évente a 20.000 Ft-ot.  

 

(6) A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a 

haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a 

káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.  

 

(7) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben rendkívüli települési támogatás 

ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra tekintettel egy alkalommal állapítható meg.  

 

(8) A (3) bekezdés g) pontja alapján megállapított támogatás a védőnő részére kerül kifizetésre. 

Az összeg felhasználásról számlákat csatol be az elszámoláshoz.  

  

(9) Csak kivételes méltánylást érdemlő esetben részesülhet rendkívüli települési támogatásban az 

a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben 

előírt jövedelemhatárt.  

 

 

VI. fejezet 

Szociális ellátások egyéb feltételei 

35.§  

 

(1) Az aktív korúak ellátása keretében a támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a rendezett 

lakókörnyezet biztosítása.  
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(2) Rendezett a lakókörnyezet akkor, ha 

a) a kérelmező vagy a jogosult az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és az ahhoz 

tartozó udvar, kert, előkert tiszta, rendezett, higiénés állapotában alapján fertőzés veszély 

nem áll fenn 

 b) folyamatos tisztítása, szükség szerinti gyakoriságú fűnyírás, gyommentesítés biztosított 

c) a lakásban vagy házban, az ahhoz tartozó udvaron a szemétgyűjtésre, tárolásra 

rendelkezésre áll a hulladéktároló edény, biztosítva van az illemhely rendeltetésszerű 

használata,  

d)  az ingatlan előtti járda melletti zöld sáv, az épület előtti terület 10 méretes körzete, 

tiszta, rendezett 

 

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

36.§ 

 

(1) E a rendelet a kihirdetést követően 2015. március 01. napján lép hatályba.  

 

(2) Hatályát veszti Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének: 

 

a) a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 19/2007.(X.31.) rendelete 

b) az önkormányzati segélyről szóló 18/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete 

c) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról 

szóló 11/2007.(IV.26.) rendelete 

d)közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges fiatalok pénzbeli támogatásáról szóló 

23/2008.(VII.03.) rendelete 

e) a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló 9/2014.(V.22.) rendelete 

 

Rendeletet kapja: Nagy László polgármester 

                             Hegedűs Erika főtanácsos 

                             Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

                             továbbá minden önkormányzati képviselő 

 

 

7. napirendi pont: B-A-Z megyei Főépítész javaslatára kiegészíteni szükséges a 

3/2015.(I.20.) határozatot 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy Bőcs rendezési tervét és a 

HÉSZ-t 25 társhatósággal kellett leegyeztetni, ami meg is történt, de az ezekről készült 

összegezést nem fogadta el a Képviselő-testület, ezt hiányolja a Főépítész.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy ebben az összegzésben benne van a 25 társhatóság 

véleménye? 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti, hogy mely társhatóságokkal történt egyeztetés.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

25/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A Település Rendezési Terv és a HÉSZ módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Rendezési Terv és a HÉSZ 

módosítása miatt a társhatóságokkal lefolytató egyeztetések összegezését és ezzel kiegészíti a 

3/2015.(I.20.) önkormányzati határozatát, ezzel egyidejűleg az eljárást befejezettnek nyilvánítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

E határozat mellékletét képezi az egyeztetésről készület összegezés. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Provincia Területfejlesztési és Építészeti Tervező Kft.  

    B-A-Z Megyei Főépítész  

 

 

8. napirendi pont: Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztési tervének megtárgyalása, 

elfogadása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jegyző úrral részt vettek 

Alsózsolcán a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztési tervekkel kapcsolatos megbeszélésen. 

Megkezdődtek a tervek elkészítése, ha odakerül a sor, akkor újra módosítani kell majd a 

Rendezési Tervünket, melynek a költségeit ők állják, nekünk nem kerül majd pénzbe. Mindenhol 

egységes állomások lesznek. Kérte a szekér átjáró megszüntetését. Reméli, hogy bekerül majd a 

tervekbe.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

26/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztési tervének elfogadása 

 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és 

elfogadta a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztési tervét. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

A fejlesztési terv a határozat mellékletét képezi.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest Váci út 45.) 

 

 

9. napirendi pont: Nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 2014/2015. II. félévre kiírt 

pályázat ismertetése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetésbe 

betervezésre került 30 millió forint a települési támogatások fedezésére. Ebben a tanulók, 

hallgatók önkormányzati ösztöndíj pályázata is belekerült. De ezzel a napirendi ponttal nem kell 

már foglalkozni, hisz a rendeletbe beépítésre került. Kezdeményezi, hogy a Képviselő-testület 

visszamenőlegesen állapítsa meg azoknak a gyereknek a jutalmazását, akik a helyi jogszabály 

félreértelmezése miatt nem kapták meg a megérdemelt jutalmukat.  

 

Ujlaki István képviselő kihangsúlyozza, hogy az előző évekhez képest 2 lényeges változás lesz 

az ösztöndíj pályázati kiírásokban, az egyik, hogy minden tantárgy beleszámít majd az átlagba és 

a másik, hogy a középiskola első félévére nem lehet vinni a 8. év végi jegyeket.  

 

Nádasi Ildikó képviselő kapott egy listát, melyen meg van osztva a 30 millió, hogy milyen 

támogatás típusra mennyit tervez az önkormányzat. Egyetért azzal, hogy egy keretköltség legyen, 

így szerencsésebb, mint támogatás típusonként szétosztva.  

 

 

10. napirendi pont: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

 

Nagy László polgármester ismerteti az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 

kérelmét, mely szerint támogatást kérnek a Miskolci Gyermekklinika részére egy speciális 

Laminar Flow gyógyszerkészítő eszköz beszerzéséhez.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta és 5.000 Ft támogatást nyújt az 

Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület részére speciális Laminar Flow 

gyógyszerkészítő eszköz beszerzéséhez.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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11. napirendi pont: Zempléni Településszövetség tagság megtárgyalása 

 

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

Településszövetség alapszabálya szerint minden ciklusváltásnál dönteni-e kell tagoknak, hogy 

szeretnének-e továbbra is tagok maradni vagy sem. Bőcs már a kezdetektől tagja a ZTSZ-nek, 

javasolja, hogy továbbra is maradjunk tagok.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester érdeklődik, hogy mennyi a ZTSZ éves tagdíja? 

 

Nagy László alpolgármester 40.000 Ft.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Zempléni Településszövetség tagság 

 

Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy továbbra is tagja marad a 

Zempléni Településszövetségnek, vállalva az ezzel járó kötelezettségeket és jogokat.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 Zempléni Településszövetség 

 

 

12. napirendi pont: Óvodai tornaszoba padló probléma 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvoda 

tornaszoba padlója csúszik. Nem lehet rajta futni, mert balesetveszélyes. Ezt a problémát már az 

óvoda átvételekor is jelezték, az építési naplóba rögzítésre került, de nem történt semmi, mert így 

is megkapta a használatbavételi engedélyt az óvoda.  

 

Nagy László polgármester a sportcsarnok padlója most kerül felújításra, az onnan felszedett régi 

padlót be lehetne tenni az óvoda tornaszobájába. Mert ha új öntött padlót tennék oda, az kb. 1,8 

millió forintba kerülne.  

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető szerint nem lehet a felszedett padlóból normálisan 

megcsinálni az óvoda tornatermének padlózatát.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy új padlózat elkészítésre lett ajánlat kérve? 
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Csicsek Zoltán alpolgármester szerint, ha a legegyszerűbb sportpadlót tennék le, akkor az kb 

600 e Ft kerülne.  

 

Nádasi Ildikó képviselő szerint a gyermekek biztonsága az első. A költségvetésben vannak 

olyan tételek, melyekből lehetne lefaragni, hogy meg legyen az új padló elkészítésre szükséges 

összeg.  

 

Bálint László alpolgármester nem érti, hogy egy új óvoda építésekor, hogy nem figyelnek 

ilyenre oda.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester véleménye szerint, az új oviba ne vigyünk régi, felszedett 

padlót.  

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy nézzék meg, hogy be lehet-e tenni a sportcsarnokból 

felszedett padlót az óvoda tornaszobájába, és ha nem, akkor térjen vissza a Képviselő-testületet, 

erre a napirendi pontra.  

 

 

13. napirendi pont: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyelet szakmai 

konzultációjának ismertetése, előterjesztése (határozatok módosítsa, visszavonása a 

konzultáció alapján) 

 

Török Barna c. főjegyző: 

 ismerteti kivonatosan a B-A-Z Megyei Kormányhivatal szakmai konzultációját 

 bejelenti, hogy a következő sorrendben a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó és 

kifogásolt határozatokat, rendeleteket szükséges módosítani, vagy visszavonni 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: 95/2014.(IV.28.) önkormányzati határozat módosítása (Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ kiegészítése az ÁSZ intézkedése alapján) 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 95/2014.(IV.28.) sz. határozatát az 

alábbiak szerint: 

 az Állami Számvevőszék 2013. évi ellenőrzése alapján tett megállapítások szerint 

módosítani, kiegészíteni kell a Polgármesteri Hivatal 172/2012.(IX.25.) sz. határozattal 

jóváhagyott SZMSZ-ét 

 a Képviselő-testületet az Ávr. 13. § (1) bekezdés g) pontjában rögzített tartalmi elemekkel 

kiegészíti a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-t, 

 a 2. pontban megjelölt SZMSZ kiegészítés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

   Török Barna c. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barna c. főjegyző arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az 5/2014.(IV.28.) 

önkormányzati rendelettel módosított 18/2013.(XI.27.) önkormányzati segélyről szóló rendelet 

hatályon kívül helyezve a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelettel. 

 

Török Barna c. főjegyző arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Helyi Építési 

Szabályzat módosításról szóló 9/2014.(V.22.) a rendelet hatályon kívül helyezve a települési 

támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelettel. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Cs. Józsefné közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése, jutalmazása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette azt, hogy a 225/2014.(X.02.) 

határozatában hatáskörrel nem rendelkezett, ezért azt visszavonja. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

   Török Barna c. főjegyző 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a B-A-Z Megyei 

Kormányhivatal szakmai konzultációja alapján hatályát veszti a 17/2014.(XI.25.) önkormányzati 

rendelet. A szóban forgó rendeletet hatályon kívüli helyezi a 6/2015.(II.26.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet: 
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Bőcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 

a tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló  

1/2015.(I.29.) rendelet módosítása 

 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, 

valamint A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM. rendelet 2. § (1) bekezdésben a) pontban kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1.§ A „R” 2.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: 

„c) az igénylők az önkormányzatnál átvehető formanyomtatványon kérhetik a szociális tűzifa 

támogatást,  

d) a kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, 

e) a kérelmek elbírálását az önkormányzat Képviselő-testülete végzi  

f) az elbírálást követően értesítést kapnak az érintettek arról, hogy mikor vehetik át a tűzifát, 

g) a tűzifa kiosztása a polgármesteri hivatal irányítása mellett történik.”  

 

2.§(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 17/2014.(XI.25.) számú rendelete.  

 

 

14. napirendi pont: Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy most van lehetőség bírósági 

ülnökök megválasztására. Ha valaki jelentkezni szeretne, akkor a Képviselő-testület ajánlása 

szükséges hozzá. Azért hozta be ezt a napirendet, hogy tudjon róla a testületet, de javasolja, hogy 

ne foglalkozzanak ezzel.  

 

K. Nagy László képviselő érdeklődik, hogy nem kötelező ajánlani valakit? 

 

Nagy László polgármester válasza szerint nem.  

 

Ujlaki István képviselő úgy emlékszik, hogy volt már bőcsi lakos is bírósági ülnök.  

 

Nagy László polgármester szerint ne beszéljenek erről inkább.  

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az iskolai felvételi körzet határ a következő 

településekre terjedjen ki: Bőcs, Berzék.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Iskola felvételi körzethatár megállapítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 véleménye és javaslata, hogy a Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola kijelölt felvételi körzete legyen a Berzéki Általános Iskola felső 

tagozatos tanulóinak 

 bejelenti, hogy a pályázaton nyert iskolabusz már öt éve Bőcsre szállítja a berzéki 

felső tagozatos gyerekeket 

 Bőcs és Berzék Önkormányzat Képviselő-testülete elvi megállapodást kötött az első 

pontban megjelöltek szerint 

 kéri a B-A-Z Megyei Kormányhivatalt, hogy a fentiek szerint módosítani 

szíveskedjen intézkedését  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző                

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bőcsi iskolának van egy 

tanulója, aki Miskolcról jár ki, nap mint nap, annak ellenére, hogy elköltöztek Bőcsről. Javasolja, 

hogy Deák Klaudia 50 e Ft egyszeri és vissza nem térítendő költségtérítést kapjon. 

 

Nádasi Ildikó képviselő egyetért, de érdeklődik, hogy ezzel nem lépi túl a hatáskörét a testület? 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Tanuló támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és támogatja a szorgalmas és jó tanuló 

támogatását a helyi rendelet alapján.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Kissné Kertész Mária főelőadó, mint eljáró ügyintéző 
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Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy anno úgy döntött a testület, 

hogy a szemétszállítási díjat csekken fizesse Bőcs lakossága a 250/2013.(XII.11.) önkormányzati 

határozatával. Eltelt 5 hónap és még nem érkezett senkinek csekk. Most arról kellene dönteni, 

hogy az önkormányzat szedje inkább a szemétszállítási díjat. A csekkes megoldás egyébként is 

drágítja a szemétszállítási díjat. Javasolja, hogy az elmúlt 5 hónap szemétszállítási díját 2 

részletbe próbálják beszedni, hogy ne kelljen egyszerre nagy összeget kifizetni a lakosoknak.  

 

Bálint László alpolgármester szerint sokaknak problémát fog okozni egyszerre 2,5 havi 

szemétszállítási díj kifizetése, javasolja, hogy ennél kevesebb legyen.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szemétszállítási díj beszedés 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület támogatja, hogy az Önkormányzat díjbeszedőt 

alkalmazzon a szemétszállítási díjbeszedésre 2015. január 1. napjáról. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

     Zöld Völgy Nonprofit Kft. 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy sokszor van a faluban 

áramszünet, ilyenkor generátorok biztosítják az áramellátást.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester javasolja, a hivatalra és a faluházra hátsó csatlakozási lehetőség 

kiépítését.  

 

Nagy László polgármester bejelenti, hogy a sportcsarnok világítása se tökéletes, sokszor 

mérkőzés közben lekapcsol a világítás. A kiégett izzók cseréje szükséges. A lakótelepen is sok 

villanyoszlopon lévő izzó ki van égve, ez a terület az önkormányzathoz tartozik, itt is 

izzócserékre van szükség.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester már több villamosmérnökkel beszélt, de senki nem tudja mi a 

probléma a sportcsarnok világításával.  

  

Nagy László polgármester javasolja a villanyszerelési munkákra a testület biztosítson fedezetet, 

és ezeket a munkálatokat és a hivatal vízvezeték cseréjét végezze a Bő-Víz. A vízvezeték cserére 



40 

van költség tervezve a már elfogadott költségvetésbe.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Villanyszerelési munkálatok és vízvezetékcsere 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület támogatja, hogy a Bő-Víz Kft. az alábbi 

munkálatokat elvégezze és fedezi az ehhez szükséges költségeket: 

 vízvezeték csere a polgármesteri hivatalban 

 külső elosztó telepítése a polgármesteri hivatalban és a faluházban 

 izzócsere a sportcsarnokban és lakótelepen 

 a faluház nagyterem és falikar világítás átalakítása 

 sportcsarnokban a dugaljak áthelyezése és nem működő kapcsolók megszüntetése 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné a Bő-Víz Kft. ügyvezetője 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy idén van a Szovjetunióba 

elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve. A Belügyminisztérium kérdezi, hogy 

tervezzünk-e megemlékezést tartani, él-e még valaki Bőcsön? Tudomása szerint Szabó 

Bertalanné. Ha valakinek még tudomása más valakiről, akkor szóljanak. Javasolja 200 e Ft-ot/fő  

kárpótlási díjként átadni. Riportot kellene készíteni a nénivel és ha van még ereje, ahhoz akkor 

tarthatna egy mesélős estét a Faluházban. Megkéri Bálint László alpolgármestert, hogy beszéljen 

Szabó Bertalannéval. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2015. (II.26.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szovjetunióba elhurcolt politikai 

foglyok és kényszermunkások emlékévének megtartását. Azoknak a bőcsi lakosoknak, aki 

átélték: 
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 200.000 Ft/fő kárpótlást biztosít 

 emléklap és emlékplakett készítése  

 riport készítése 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Macskás József mb. vezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Ujlaki István képviselő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a múlt testületi ülésen volt szó, 

hogy mi folyik az iskola melletti buszmegállóban. Végigjárta a szomszédokat, a feljegyzését 

készített, melyet átküldött a polgármesteri hivatal részére.  

 

Nagy László polgármester már akkor el lett küldve a feljelentést, melyre még nem érkezett 

válasz.  

 

 

Nagy László polgármester ezúton tisztelettel meghívja a képviselőket a március 15-ei 

ünnepségünkre, melyet március 15-én 15 órakor kerül megtartásra. Borünnepre is meghívja és 

elvárja a képviselők megjelenést.  

 

Macskás József mb. vezető ismerteti a március 15-ei ünnepség programját.  

 

 

Ujlaki István képviselő szeretné kérni, hogy most papír alapon kapja meg a testületi ülés 

meghívóját és a hozzátartozó előterjesztéseket.  

 

Dendel Barnabás képviselő ezúton kéri, hogy ő is papíralapon kapja meg.  

 

 

 

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

ülést rendel el.  

k.m.f. 

 

 

 

 

 

         Nagy László s.k.      Török Barna s.k. 

         polgármester           c. főjegyző 


