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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén 2015. április 27-én (hétfő) 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 

 

Érdeklődő állampolgár: Gulácsiné Lovász Aranka 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 

47/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2015. április 27-ei nyílt ülés napirendi pontjai 

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása 

Pénzügyi Bizottság beszámolója a zárszámadásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

                         Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

  Ujlaki István PB elnök  

 

2. Közszolgálati szabályzat megtárgyalása, elfogadása 

Szabályzat a cafetéria juttatásról  

Előadó: Török Barna c. főjegyző  
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3. Jelentés a belső ellenőrzésről 

Előadó:Nagy László polgármester  

 Török Barna c. főjegyző  

      Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

4. 2015. évi szúnyogirtás feltételeinek meghatározása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Rendezési Terv és HÉSZ megtárgyalása, elfogadása  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Katasztrófavédelemi Igazgatóság kötelezése a körtöltés vízjogi engedély kérelem 

benyújtására 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Tájékoztatás a Bőcsi Általános Iskola modern tánccsoport kérelméről 

Előadó: Csicsek Zoltán alpolgármester  

 

8. Bőcsi Általános Iskola kérelme 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatás hulladékszállítás szolgáltatásra 

vonatkozóan  

Előadó: Nagy László polgármester  

 

10. Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok  

 Napközi konyha bővítése, - pályázati lehetőség 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Gépkocsi pályázatok megtárgyalása (Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért 

Alapítvány és az önkormányzat) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Rotavírus elleni védőoltás 

Előadó: Nagy László polgármester 

 Buszkérelem a Rákóczi szabadságharc 312. évfordulójára emlékmenetre 

Előadó: Nagy László polgármester 

 ÁROP-1.A.3.-2014 pályázaton való részvétel 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelet 

megtárgyalása 

Pénzügyi Bizottság beszámolója a zárszámadásáról 
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Nagy László polgármester kérdezi Ujlaki Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a PB 

tárgyalta az önkormányzat 2014. évi zárszámadását.  

 

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

az önkormányzat 2014. évi zárszámadását és a Magyar Államkincstárnak átadott 2014. évi 

költségvetés beszámolót. A PB javasolja a zárszámadás és a beszámoló elfogadását.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a zárszámadással vagy a 

beszámolóval kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetés beszámolója  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület megismerte és elfogadta a Magyar 

Államkincstár részére átadott 2014. évi költségvetési beszámolót.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

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

rendeletet: 

 

 Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

 

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

törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a 2014. évi zárszámadásáról a 

következőket rendeli el:   

1. 

A rendelet hatálya 

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

hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire 

(intézményeire) terjed ki. 

2. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
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2.§   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását 

a.)   1.282.860 eFt   módosított bevételi előirányzattal 

b.)   1.255.032 eFt   teljesített bevétellel 

c.)   1.282.860 eFt   módosított kiadási előirányzattal 

d.)   1.044.622 eFt   teljesített kiadással 

e.)      210.085 eFt   költségvetési maradvánnyal 

f.)             325  eFt   vállalkozási maradvánnyal állapítja meg. 

A 2015. évi költségvetésbe 209.650.- eFt 2014. évi maradvány beépítésre került, a 

fennmaradó  435 eFt maradvány és a 325 e Ft vállalkozási maradvány összegéről a 

Képviselő-Testület később dönt.        

    

3.§ (1) A 2. § (1) b.) pontja szerinti teljesített bevételből a működési  költségvetési bevételeinek 

összege a 2.sz. melléklet szerint 721.495 eFt, melyből 

 a.) Közhatalmi bevételek:              356.146 eFt 

b.) Működési  bevételek:      37.986 eFt 

c.) Működési célú támogatások államházt.belülről:           321.762 eFt 

      d.) Működési célú átvett pénzeszközök:      5.601 eFt 

(2)  A 2. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott bevételből a felhalmozási bevételek 

teljesítése 43.554 eFt. 

 

4.  §  (1)   A 2. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból az önkormányzat teljesített 

működési kiadásainak összege a 9.sz. melléklet szerint  920.087 e Ft, melyből 

                      a.) a személyi jellegű kiadások összege   276.798 e Ft, 

                      b.) a munkaadókat terhelő járulékok összege                65.438 e Ft, 

                      c.) a dologi jellegű kiadások összege                           120.501 e Ft, 

                      d.)ellátottak pénzbeli juttatásai      61.819 e Ft, 

                     e.)egyéb működési kiadások                175.825 e Ft, 

           f.)irányítószervi támogatás:     219.706 e Ft 

(2)   Az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból a 9.1 számú melléklet szerint az 

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27.945 e Ft, az 

államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás a 9.6 sz. 

melléklet szerint 137.877 e Ft. 

(3)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszámkeretét  a 17.sz és 18.sz. 

melléklet szerint határozza meg. 

 

5. § (1) A 2. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott kiadásból a felhalmozási célú kiadások 

összege a 9. sz. melléklet alapján   124.535 e Ft, melyből: 

                      a.) a beruházások előirányzatának teljesítése                                  62.906 e Ft, 

                      b.) a felújítások, korszerűsítések előirányzat teljesítése                  15.260 e Ft, 

                      c.) egyéb felhalmozási kiadások                                                      46.341 e Ft, 

                      d.) részesedések vásárlása                                                                      28 eFt 

                       

6. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a Polgár- 

                       mesteri Hivatal működési kiadások teljesítése a 11.sz. melléklet  szerint 

                       114.804 eFt, melyből: 

                       a.) a személyi jellegű juttatás          44.802 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok         12.114 e Ft, 
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                       c.) a dologi jellegű kiadás:                         11.624 e Ft, 

                       d./ellátottak pénzbeli juttatásai                 46.264 e Ft, 

(2) A felhalmozási kiadás összege: 1.157 e Ft, mely beruházási kiadás. 

(3) A Polgármesteri Hivatal létszámkerete: 14 fő főfoglalkozású 

 

 

7. §      (1)      A 3. § (1) bekezdésében meghatározott működési célú kiadásból a  

                       Napköziotthonos Óvoda működési kiadása a 12. számú melléklet alapján   

                        110.382 eFt, melyből  

                       a.) a személyi jellegű juttatás            68.325 e Ft, 

                       b.) a munkaadót terhelő járulékok    19.247 e Ft, 

                       c.) a dologi jellegű kiadás:                22.810 e Ft. 

(2) A felhalmozási kiadás összege:2.460 eFt, mely beruházási kiadás. 

(3) A Napköziotthonos Óvoda létszámkerete: 

                24 fő főfoglalkozású. 

 

8. §     Tájékoztató jelleggel bemutatjuk: 

        a.)   az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§-a alapján: 

 a vagyonkimutatást a 30.sz. melléklet szerint 

  az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 31. sz. mellékletben 

b.)  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)      

           Kormányrendelet 162.§-a alapján: 

 a közvetett támogatásokat a 27. sz. mellékletben 

 

9.§  A 2014. évi  maradvány kimutatást a 20.sz.melléklet mutatja be.  

 

10.§ A pénzkészlet változását a 26. sz. melléklet szemlélteti. 

 

11.§ A 28. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként.  

  

12.§ Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 

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

keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető 

ügyletek várható összegével együtt 222. számú melléklet tartalmazza.  

   

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

kötelezettséget a 23.24.25. számú mellékletei mutatják be.  

 

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

 

A rendeletről értesül: Nagy László polgármester 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

   Ujlaki István PB elnök 

   Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

   Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

   minden képviselő 
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2. napirendi pont: Közszolgálati szabályzat megtárgyalása, elfogadása 

Szabályzat a cafetéria juttatásról 

 

Török Barna c. főjegyző az előterjesztés alapján javasolja a Közszolgálati szabályzat és a 

cafetéria szabályzat elfogadását.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy ezekre a szabályzatokra a belső ellenőrzés kérése 

miatt van szükség? 

 

Török Barna c. főjegyző így van, de erről majd a következő napirendi pontban ad bővebben 

tájékoztatót. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Közszolgálati szabályzat   

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Bőcsi Polgármesteri 

Hivatal Közszolgálati szabályzatát.  

A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Török Barna c. főjegyző 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    minden képviselő 

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Szabályzat a cafetéria juttatásról  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Bőcsi Polgármesteri 

Hivatal Közszolgálati szabályzatát.  

A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Török Barna c. főjegyző 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 minden képviselő    

 

 

3. napirendi pont: Jelentés a belső ellenőrzésről 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri hivatal belső 

ellenőrzést a Miskolc Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztály végzi. A 2014-es évben a 

közbeszerzést, a munkaügyet és a pénzügyet ellenőrizte. Két intézkedési javaslatot tettek. Az 

egyik, hogy vizsgáljuk felül a közszolgálati és cafetéria szabályzatunkat. A másik, hogy az 

illetménykiegészítések nem a jogszabályoknak megfelelően történtek.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Jelentés a belső ellenőrzésről 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Éves ellenőrzési 

jelentést és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 2014. évről.  

A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Miskolc Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztály 

    Hegedűs Erika főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

 

 

4. napirendi pont: 2015. évi szúnyogirtás feltételeinek meghatározása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet ahhoz, hogy 2015. évben is legyen 

szúnyogirtás Bőcsön. A szúnyogirtáshoz az Országos Tiszti Főorvosi Hivataltól engedélyt kell 

kérni. Ez úgy lehetséges, ha egy olyan céggel kötünk szerződést, aki végezhet szúnyogirtást. 

Tavaly a Komplex Air Kft. végezte Bőcsön a szúnyogirtást, most is ők küldtek szerződés 

tervezetett. A költségvetésbe egyszeri szúnyogirtás lett betervezve.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: 2015. évi szúnyogirtás feltételeinek meghatározása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 2015. évi szúnyogirtást, mely 

gyakorisága, majd az időjárástól és a lakosság igényeitől függ. Amennyiben többszöri irtás 

szükséges azt tartalék terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés 

aláírásra.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

5. napirendi pont: Rendezési Terv és HÉSZ megtárgyalása, elfogadása 

 

Török Barna c. főjegyző ismertette kivonatosan a Rendezési terv és a HÉSZ módosításának 

okát: 

 Borsodi Sörgyár területére „út” megjelöléssel került feltűntetésre egy terület, 

tévedésből. A sörgyár kérése az volt, hogy ezt a megjelölést töröljük a rendezési 

tervből  

 a Tisza Cash vezetője (vállalkozóként) kezdeményezte a Borsodi Sörgyár 

szomszédságában lévő területek művelési ágával kapcsolatos módosítás igényét. 

A szóban forgó területen üvegházakat kíván telepíteni, primőr árukat akar 

termelni. A módosítás költségeit fedezte.  

 külső-bőcsi belterület ingatlanai között húzódtak az övezeti határok. 

Kezdeményezésre e határokat módosítatta az önkormányzat.  

 A RT és a HÉSZ elfogadását követő 30 napon lép hatályba.  

 

Nagy László polgármester szerint hatással lesz a módosítás a településre. Az üvegházas 

termelés és azzal kapcsolatos ipari fejlesztés munkahelyeket fog teremteni.  

A Borsodi Sörgyár kérésének teljesítése pedig, azért volt fontos, mert az rendezési terv 

elkészítése során tévedésből került bejegyzésre az út megjelölés és feltűntetés.  

Az építési övezetek átrajzolása pedig a lakosság egy részének kedvezőbb feltételeket biztosít az 

ingatlanok esetleges tovább fejlesztésében.  

 

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

53/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs településszerkezeti terv elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a településszerkezeti 

tervet. A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a Településszerkezeti leírás szerint 

állapítja meg. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a 

Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési Leírásban 

foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a településszerkezeti terv.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos  

 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

9/2011. (VII.28.) K.T. rendelet módosításáról 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk 2. § 

alapján, továbbá az Épített Környezet Alakításáról és Védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 13. § (1) bekezdés, valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37. §- 

40. § alapján a szóban forgó kormányrendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljárva: 

 

BAZ. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

Nemzeti Környezetügyi Intézet 

Országos Vízügyi Igazgatóság 

BAZ. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

BAZ. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Polgári 

Repülési és Környezetvédelmi Osztály 

BAZ. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási Központ 

Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
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Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága 

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 

BAZ. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

BAZ. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője 

BAZ. Megyei Rendőr-főkapitányság 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a  

Szomszédos önkormányzatok (Hernádnémeti, Tiszalúc, Berzék, Sajólád)  

véleményének kikérésével  a következőket rendeli el: 

1. § A HÉSZ 6. § (4) bekezdés A. pont és az E. pont kiegészül az alábbiak szerint: 

“A/e) Kkgeo különleges geometrikus energia hasznosításra szolgálú kút és nyomvonalas közmű 

terület övezete.” 

“ E/i) Má-Ü általános mezőgazdasági terület üvegházak elhelyezésére szolgáló terület.” 

2. §  A HÉSZ 20. § (2) bekezdés kiegészül az alábbiak szerint: 

“e) Kkgeo Kkgeo különleges geometrikus energia hasznosításra szolgálú kút és nyomvonalas 

közmű terület övezete” 

3. § A HÉSZ 20. § (3) IX. táblázat kiegészül, továbbá az a), b), c) pont kiegészül d) ponttal az 

alábbiak szerint 

 

(3)IX. SZ. TÁBLÁZAT 

 

Az építési telek 

 

 

Övezet jele 

 

 

Funkcionális 

besorolás 

 

 

Beépítési 

mód 

 

Kialakítható 

legkisebb 

telekterület 

méret 

 

A beépítettség 

legnagyobb 

mértéke 

 

Megengedettl 

legnagyobb 

építmény 

magasság 

Kkt Működő temető SZ 1000*m2 2%épület+3% 3,5 m 

. 
     

. 
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Kb Bánya SZ K K 7,5 (T) 

 

 

Kkgeo 

Különleges 

geotermikus 

energia 

hasznosítására 

szolgáló kút és 

nyomv.közmű 

terület 

 

 

 

SZ 

 

 

 

1000m2 

 

 

2% épület+3% 

egyéb építmény 

 

 

 

4,5 m 

 

“d)Kkgeo  különleges  geotermikus  energia  hasznosítására  szolgáló  kút  és nyomvonalas 

közmű terület övezete: 

da) Technológiai  épületek,  építmények  elhelyezhetők  szabadonálló  beépítéssel,  a telken  több 

épületegység elhelyezése is megengedhető. 

 

db)Kialakítható legkisebb telekterület 1000 m2 

 

dc)A beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 2% + 3% (ebből 2 % épület  , 3% egyéb 

építmény. 

 

de)Legnagyobb megengedett építmény magasság 4,5 m, illetve technológiától függő érték is lehet 

technológiai berendezések esetén. 

 

df)Közművesítés  részleges  (villamos-  energia,  ivóvíz,  szennyvíz, nyílt  rendszerű 

csapadékvíz-elvezetés ).” 

 

4.§ A HÉSZ 28. § (2) bekezdés kiegészül az alábbiak szerint: 

 

“i) Má-Ü mezőgazdasági terület üvegházak elhelyezésére szolgáló övezete” 

 

 

5.§ A HÉSZ kiegészül 31/A. §-al az alábbiak szerint: 

 

“ Mezőgazdasági terület üvegházak elhelyezésére szolgáló övezete 

 

(1) Az övezetbe azon mezőgazdasági területek tartoznak, melyek a geotermikus energia 

hasznosítását biztosító létesítményekkel üvegházak elhelyezésére szolgálnak. 

 

(2)XII/A. SZÁMÚ TÁBLÁZAT 
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Övezet jele 

 

Beépítési mód 

Kialakítható 

legkisebb 

telekterület 

méret 

A beépítettség 

legnagyobb 

mértéke 

Megengedett 

legnagyobb 

építmény 

magasság 

Má-ü 
SZ 

Szabadon álló 10000 m
2
 3% 7,5 m (T9m)* 

 

(3) Előírások: 

 

a) Szabadonálló beépítéssel a telken több épületegység elhelyezése is lehetséges. 

 

b) Kialakítható legkisebb telekterület méret 10.000 m2 

 

c) Beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 3%, amelybe a max. 9 m 

gerincmagasságú üvegházak, fóliasátrak nem számítanak bele. 

 

d) Legnagyobb megengedett technológiai építménymagasság 9 m, lakóépület elhelyezésének 

feltétele, hogy az a megengedett 3%-os beépítettség felét nem haladhatja meg.  A különálló 

lakóépület építmény magassága legfeljebb 7,5 m lehet. 

 

e) Közművesítés mértéke, részleges (villamos-energia, ivóvíz, szennyvíz,nyílt 

rendszerű csapadékvíz-elvezetés).” 

 

6.§  
 

E rendelet kihirdetést követő 30 napon lép hatályba.  

 

Mellékletek: 

 

Szabályozási terv módosítás a külterületre SZM-1/2014-12 M=1:4000 

Szabályozási terv módosítás a külterületre SZM-2/2014-12 M=1:4000 

Szabályozási terv módosítás a belterületre SZM-3/2014-12 M=1:2000 

Szabályozási terv módosítás a belterületre SZM-4/2014-12 M=1:2000 

Szabályozási terv módosítás a külterületre SZM-5/2014-12 M=1:4000 

 

A rendeletről értesül: Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó 

                                   Miskolc Műszaki Főosztály 

                                   Provincia Kft.  

                                   minden képviselő 
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6. napirendi pont: Katasztrófavédelemi Igazgatóság kötelezése a körtöltés vízjogi engedély 

kérelem benyújtására 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a katasztrófa védelem 

részéről helyszíni bejárását tartottak, megnézték a gátat, majd küldtek egy felszólítást. Ebben elég 

rövid határidőt szabtak és képtelenségeket is kérnek. 15 és 30 napos határidőket adtak, ennyi idő 

alatt vállalkozót sem lehet keríteni. Zsilipeket felesleges felújítani sok pénzért, mert úgyis csak 

kilopják belőle a vasat és ott leszünk megint ahol most. Javasolja, hogy kérjünk határidő 

hosszabbítást és kifogásoljuk meg a katasztrófavédelem határozatát.  

 

Nádasi Ildikó képviselő a határidő módosítással egyetért és polgármester érvelése alapján a 

műszakikkal is.  Érdeklődik, hogy miért nem foglalkozott az önkormányzat eddig a gát 

engedélyével, hisz látja az előterjesztésben hogy már 2013. 03. 31-én lejárt.  

 

Nagy László polgármester ennek elsősorban pénzügyi oka volt, mivel a gát építése és átadása 

után nem lett a tulajdonviszony rendezve, ezért a mostani rendezés milliós nagyságrendű.  

 

Dendel Barnabás képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt elhagyta a tárgyalótermet.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

54/2015.(IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs községi körtöltés vízjogi engedélye 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a határidő hosszabbítás kérelem 

benyújtásával, biztosítja a munkálatok elvégzéséhez szükséges összeget a tartalék terhére és azzal 

is, hogy készüljön el a körtöltés vízjogi engedélye.    

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a tervek 

elkészítéséhez megbízást adhat.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester  

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

7. napirendi pont: Tájékoztatás a Bőcsi Általános Iskola modern tánccsoport kérelméről 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a gyerekek versenyre 

készültek, azért új ruhákat és cipőket kaptak, melynek az értéke 108.790 Ft-ba került.  

 

Nagy László polgármester szeretné tisztázni, hogy ezek a ruhák az önkormányzat tulajdona. 
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Megkéri Csicsek Zoltán alpolgármestert, hogy olykor ellenőrizze, hogy az iskolában fellelhetőek 

ezek a ruhák és cipők.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános Iskola modern tánccsoport támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette a Bőcsi Általános Iskola 

modern tánccsoport támogatást, melynek összege 108.790 Ft.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

8. napirendi pont: Bőcsi Általános Iskola buszkérelme  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a KLIK nem minden 

esetben biztosítja az iskolás gyermekek utaztatását. Volt már olyan eset, amikor a szülők vitték el 

a gyerekeket versenyre vagy sport rendezvényre, stb… Javasolja, hogy abban az esetben ha a 

KLIK nem segít, akkor a Bő-Víz Kft. szállítsa a gyerekeket.  

 

Ujlaki István képviselő elsősorban a KLIK-től kérnek segítséget, de végképp nem engedélyezik, 

akkor próbálják költséghatékonyan megoldani a gyerekek szállítását.  

 

Nádasi Ildikó képviselő megerősíti, hogy a tényleg nem minden esetben segít az iskolás 

szállításban. Ha az önkormányzat megteheti, hogy a gyereknek segít, akkor csak támogatni tudja 

ezt az előterjesztést.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános Iskola buszkérelme  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Bőcsi Általános Iskolás gyerekek 

szállítását önkormányzati autóbusszal (tanulmányi versenyekre, sportversenyekre stb..).  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

 



15 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bő-Víz Kft.   

 

 

9. napirendi pont: Lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatás hulladékszállítás 

szolgáltatásra vonatkozóan 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a lakásfenntartási támogatás a szemétszállítási díjban 

is beszámítható legyen.  

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy természetbeni támogatásként 

rögzíti az önkormányzat rendelete.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Települési támogatás a hulladékszállítás szolgáltatásra vonatkozóan 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy az előterjesztett 

támogatási formát tartalmazza az önkormányzat rendelete.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai 

 

 

10. napirendi pontok: Egyéb bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester most van lehetőségünk arra, hogy pályázati támogatással újítsuk fel a 

napközi konyhánkat. Erre elsősorban az ovisok miatt lenne szükség, hisz az ők étkeztetését az 

Idősek Otthona látja el. A napközi konyha már átállt az egészségesebb ételek előállítására. A 

pályázat támogatás mértéke a település adóerőképességétől függ. Mi 50 %-os támogatásban 

részesülhetünk. A konyha építésre, bővítésre és a konyha kapacitás emelésére (min. 500 fő) 

pályáznánk. 

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyalóterembe.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy mennyi lesz az önerő? 
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Csicsek Zoltán alpolgármester a vízvezeték és villamos hálózatot cseréje már indokolt lenne.  

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy induljunk a pályázaton. Az összeállított költségvetést 

elkészülte után üljön össze újra a testület.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Napközi konyha felújítása, bővítése pályázati úton 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Napközi Otthonos Konyha 

bővítését, felújítását, eszköz beszerzését pályázati támogatással. Támogatás mértéke a beruházás 

50%-a, az önrész 50%. 

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 

    Magyar Judit élelmezés vezető 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a LEADER-ben még 

mindig van pénzmaradvány, amire írtak ki pályázatokat. Gépkocsira is lehet ismét pályázni. 

Maximum 8 millió forintra, önerőt nem enged hozzátenni. Javasolja, hogy Bő-Víz Kft. és a 

Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány pályázzon. Voltak az Opel márkakereskedésnél, 

akik előkészítenek egy csomagot.  

 

Dendel Barnabás képviselő javasolja egy darab 40 személyes autóbusz megvásárlását, ugyanis 

azt ésszerűen lehetne kihasználni.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester támogatja, hogy előbb-útóbb nagyobb buszt vásároljunk, mivel 

költségtakarékosabb.   

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bő-Víz Nonprofit Kft. a 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
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alapszolgáltatások fejlesztése a 2. célterületében foglaltak szerinti pályázaton való részvétel 

támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 támogatja a Bő-Víz Nonprofit Kft.-t a 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése a 2. célterületében foglaltakra pályázatot 

nyújtson be az MVH által kiírt gépkocsi pályázaton való részvételében 

 biztosítja nyertes pályázat esetén a sikerdíjat és a pályázatírás költségeit a pályázatíró 

részére 

 vissza nem térítendő támogatásként vállalja a szükséges önrészt és üzemeltetéssel járó 

költségeket 

Felhatalmazza a polgármestert 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 

    Bő-Víz Kft. 

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány a 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése a 2. célterületében foglaltak szerinti 

pályázaton való részvétel támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 támogatja a Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítványt a 21/2015 (IV.17.) MvM 

rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság 

és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése a 2. célterületében 

foglaltakra pályázatot nyújtson be az MVH által kiírt gépkocsi pályázaton való 

részvételében 

 biztosítja nyertes pályázat esetén a sikerdíjat és a pályázatírás költségeit a pályázatíró 

részére 

 vissza nem térítendő támogatásként vállalja a szükséges önrészt és üzemeltetéssel járó 

költségeket 

Felhatalmazza a polgármestert fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
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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 

    Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány 

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy idén is támogassa az önkormányzat a rotavírus elleni 

védőoltást ugyanazokkal a feltételekkel, mint 2014. évben. Ezt a védőoltást gyerekek kapják. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rotavírus elleni védőoltás 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Rotavírus elleni védőoltás sorozat 

beadását a következők szerint: a 3 oltásból álló sorozat első oltását a szülőnek kell kifizetni, majd 

a következő két oltás költségét az önkormányzat fedezi. 

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 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti Volákné Zákány Éva kérelmét, mely szerint busz 

szeretnének, hogy június 13-án több bőcsi lakos szeretne elutazni Budapestre a Rákóczi 

szabadságharc 312. évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő emlékmenetre.  

 

Dendel Barnabás képviselő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy őt már megkeresték ez 

ügyben és mondta, ha támogatja a testület, akkor ő szívesen vállalja a sofőrséget.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Autóbusz biztosítsa a budapesti emlékmenetre 2015. június 13-án 
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Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete autóbuszt biztosít 2015. június 13-án 

Budapestre, azok számára, aki részt szeretnének venni a Rákóczi szabadságharc 312. 

évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő emlékmeneten.  

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 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

 Bő-Víz Kft. 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Miskolc MJ Város 

Önkormányzata sikeresen pályázott az ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”. Az esélyegyenlőségi 

programok kerülnek felülvizsgálatra a projekt során, ezért javasolja, hogy csatlakozzunk a 

projekthez.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2015. (IV.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolc MJ Várossal közösen önkormányzati pályázat 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részt kíván venni az ÁROP-1.A.3.-2014 

„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 

régiókban”pályázat kapcsán a Járási Esélyteremtő Programterv elkészítésében Miskolc Megyei 

Jogú Önkormányzatával közösen. 

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 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 
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Nagy László polgármester az ülést bezárta, és zárt ülést rendel el.   

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

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

         polgármester           c. főjegyző 


