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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén 2015. május 27-én (szerda) 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 

 Ujlaki István képviselő 

 

Távol maradást bejelentette: Nádasi Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barna c. főjegyző 

 

Meghívottak: Bai Lászlóné    Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Stefánné Nagy Magdolna  Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Tógyi Zoltán    Bőcsi Horgász Egyesület  

  Nagy Gergely   Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület elnöke 

  Nánási Erzsébet  Rózsafa Hagyományőrző Egyesület elnöke 

   

Nagy László polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait és az ülésen megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő 

testületi tag közül 6 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását.  

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

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

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Optimális Biztosítási Portfolió Kft. tájékoztatója 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Béres Tibor ügyfélmenedzser 

 

2. TIREK Bőcsi Idősek Otthona tetőszerkezet megerősítése a napelemek felszerelése miatt 
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Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. Társadalmi és civil szervezetek beszámolója az önkormányzattól átvett támogatás alapján  

 Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. 

Előadó: Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető 

 BŐ-VÍZ Kft.  

Előadó: Bai Lászlóné ügyvezető 

 Vagyonkezelő Kft.  

Előadó: Takács Anita ügyvezető 

 Bőcs Községi Sport Club  

Előadó: K. Nagy László  

 Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület 

Előadó: Nagy Gergely  

 Rózsafa Hagyományőrző Egyesület  

Előadó: Nánási Erzsébet  

 Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület  

Előadó: Ujlaki István 

 Bőcsi Horgász Egyesület  

Előadó: Silye Lajos 

 

4. Földszállítás (földmozgatás) költsége,- közterületi tereprendezés (631 hrsz.) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Urnafal kialakítása a bőcsi temetőkben 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Bérlőkijelölés a Balatonföldvári ingatlanra. (szerződés módosítás) 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Javaslat gyermekorvosi rendelésidő csökkentésére (2óra/nap) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

8. Sporttal a Bőcsi Ifjúság Egészségéért Alapítvány támogatása 

            Előadó: Nagy László polgármester 

        

9. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Jótékonysági rendezvény szikszói önkormányzat rendezésében 

 Pedagógus nap támogatása 

 Szülők kézikönyve kiadvány elfogadása az e témában készült cikksorozat 

megjelenítése a helyi honlapon vagy újságban 

 Katolikus egyház támogatása (autóbusz biztosítás, Eger papszentelés)  

 Kaskó Zoltán haszonbérleti kérelme 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  
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1. napirendi pont: Optimális Biztosítási Portfolió Kft. tájékoztatója 

 

Nagy László polgármester megkéri Béres Tibort, hogy tartson tájékoztatót az Optimális 

Biztosítási Porfolió Kft. munkájáról és ajánlatáról a Képviselő-testületnek.   

 

Béres Tibor ügyfélmenedzser köszönti a Képviselő-testületet. A biztosítók, úgy kötnek 

biztosítást, hogy meghatározzák a feltételeket. Az Optimál Kft. vállalja, hogy elkészíti a 

szerződést és megversenyezteti azt, hogy az önkormányzat a lehető legjobb biztosítást tudja 

kötni. A szerződés megkötése után is kapcsolatba maradnak az önkormányzattal, szükség szerint 

aktualizálják a szerződést, kárrendezést vállalják garanciával. Elkészítettek egy szakmai 

beszámolót Bőcs önkormányzatáról, mely szerint az önkormányzat vagyon 2,5 milliárd. A 

jelenlegi biztosításban sok hiányosság van, a kártérítési limitek nem lettek megfelelően beállítva. 

Nincs benne építési, szerelési záradék, sem előtartalék, ez hiba. Két feltételt szab az Optimális 

Biztosítási Portfolió Kft. a szerződéskötéssel kapcsolatban az egyik, hogy kizárólag ők legyenek 

alkalmazva, ne legyen az önkormányzatnak más alkusszal szerződése. A másik feltétel, hogy a 

szerződés erre a ciklusra szóljon. A biztosítási díjban van egy szakértő díj is, ezért a díjért 

vállalják a feladat ellátást, ezt a díjat egyébként is kifizeti az önkormányzat a biztosítónak, de ha 

szerződést kötünk, akkor ezt a díjat a biztosító átutalja nekik.  

 

Nagy László polgármester van egy alkusz céggel szerződésünk most jelenleg.  

 

Béres Tibor ügyfélmenedzser szerint meg kell nézni a szerződést, és segítenek ki lépni belőle. 

A biztosítási szerződés megkötése előtt csinálnak egy auditálást, hogy felmérjék az 

önkormányzat pontos vagyonát. 

 

Nagy László polgármester az auditálás elvégzésében kéri a képviselők segítségét is. érdeklődik, 

hogy mi van abban az esetben, ha rosszabb biztosítási szerződést tudnánk csak kötni, mint 

amilyen most van? 

 

Béres Tibor ügyfélmenedzser a biztosítási évforduló előtt 90 nappal megkezdik a munkát. Ha a 

jelenlegi biztosítás bizonyul a legkedvezőbbnek, akkor ezt fogják visszaállítani, de már most jobb 

lehetőségek vannak ezen az áron.  

 

Nagy László polgármester szerint felelősség biztosításunk is van. Például ha rendezvényen 

önhibánkon kívül káreset történik, vagy ha az egyik önkormányzati dolgozó „elnéz” valamit az 

ügyintézés során és az ebből keletkező kárt is megtéríti a biztosító. Megköszöni Béresi Tibornak 

a tájékoztatást.  

 

 

Dendel Barnabás képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt elhagyta a tárgyalótermet. 

 

 

3. napirendi pont: Társadalmi és civil szervezetek beszámolója az önkormányzattól átvett 

támogatás alapján 
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Nagy László polgármester felkéri a meghívott civil szervezetek képviselőt, hogy tartsák meg 

beszámolójukat a 2014. évben az önkormányzattól kapott támogatások elszámolásáról.  

 

Stefánné Nagy Magdolna „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásról. Megköszöni a Bő-Víz Kft. 

munkáját, hisz az „Élhetőbb Bőcs” Nonprofit Kft. könyvelését ők végzik.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 2014. évről szóló beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 

2014. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 

2014. évi éves beszámolóját az alábbi számokkal: 

 mérleg főösszeg 63.917  eFt 

 saját tőke  500 eFt 

 mérleg szerinti eredménye 0  Ft 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető, mint eljáró ügyintéző 

    Bő-Víz Kft. 
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    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy független statikai 

szakértő is megvizsgálta az Idősek Otthona tetőszerkezetét, és szükség van a tetőszerkezet 

megerősítésre. A tetőszerkezet ott kerül majd megerősítésre, ahova majd a napelemek kerülnek. 

A munkát a Bő-Víz kft. végezné el.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2015. (V.27.) önkormányzati határozata  

 

Tárgy: Bőcsi Idősek Otthona tetőszerkezetének megerősítése 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Bőcsi Idősek Otthona tetőszerkezet 

megerősítéséhez szükséges költségeket a tartalék teherére.  

Kivitelező: Bő-Víz Nonprofit Kft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szükség esetén 

a szerződés aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester  

    Bő-Víz Nonprofit Kft.  

    Bőcsi Idősek Otthona 

    Zsámba Lajosné vezető főelőadó 

 

 

Tógyi Zoltán Bőcsi Horgászegyesület tagja köszöni az önkormányzatnak a támogatást, és a Bő-

Víz Kft.-nek a könyvelési munkák elvégzését. Az önkormányzattól kapott támogatást teljes 

egészében halasításra fordították.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2015. (V.27.) önkormányzati határozata  

 

Tárgy: Bőcsi Horgász Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Bőcsi Horgász Egyesület 2014. évi 

önkormányzati támogatás felhasználásról szóló beszámolóját.  

A Támogatás összeg: 450.444 Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Bő-Víz Nonprofit Kft.  

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Bőcsi Horgász Egyesület   

 

Nagy Gergely Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület elnöke tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a 2014. évben volt 25 éves az egyesület. 64 rendezvényen vettek részt. Köszöni a 

támogatást.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 

2014. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

Támogatás összege 1.150.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Nagy Gergely, Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület elnöke 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Nánási Erzsébet „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület elnöke tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a 2014. évben 1.730.000 Ft támogatást kapott az egyesület, majd részletesen 

ismerteti, hogy mire költötték el. Az egyesület 730 e Ft plusz támogatás kapott a Mihály-napi 

vásár miatt, mely pályázati pénzből került megvalósításra, de a pályázat utófinanszírozású és ezt 

az önkormányzat megelőlegezte, valamint a pályázat megvalósítása során felmerült plusz 

költségeket vissza nem térítendő támogatásként kapta meg.  

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület beszámolója 
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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a „Rózsafa” 

Hagyományőrző Egyesület 2014. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolóját. 

Támogatás összege 1.730.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Nánási Erzsébet „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület elnöke  

     Bő-Víz Kft. 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

K. Nagy László BKSC szakosztályvezető ismerteti a BKSC labdarúgó és kézilabda 

szakosztályok 2014. évi költségvetését, tájékoztatja a Képviselő-testületet a támogatás 

felhasználásról.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Sport Club (BKSC) beszámolója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a Bőcs Község Sport 

Club 2014. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

Támogatás összege:13.500.000 Ft működési támogatásra. 

Vissza nem térítendő támogatás: 6.000.000 Ft, mely a TAO-s kifizetések megelőlegezése.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 K. Nagy László BKSC szakosztályvezető 

 Nagy Attila BKSC szakosztályvezető 

 Bő-Víz Kft. 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Dendel Barnabás képviselő visszatért a tárgyalóterembe. 
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Ujlaki István Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület titkára részletesen ismerteti a  

1.900.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználást. A 2014. évben megemelt támogatást kapott 

az egyesület az év folyamán megszavazott egyenpóló megvásárlásra és a gépkocsi pályázat 

sikerdíj kifizetésére.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a Bőcsi Önkéntes 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2014. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló beszámolóját. 

Támogatás összege  1.900.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Ujlaki István Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület titkár  

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft ügyvezetője tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bő-Víz Kft. 

2014- évben 110.226 eFt-ból gazdálkodott. Ebből 78.484 eFt bér jellegű kiadások, ez 

összkiadások 71,2 %-a, dologi kiadások 31.742 eFt. A kiadások fedezésre a Kft. 82.860 eFt 

önkormányzati támogatást, a munkaügyi központtól 1.180 eFt bértámogatást kapott. A Kft. 

árbevétele 22.216 eFt volt, a halmozott bevétel 3.690 eFt. A beszámoló a törvény szerinti 

formában készült el.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bő-Víz Nonprofit Kft. 2014. évi beszámoló elfogadása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Bő-Víz Nonprofit Kft. 2014. évi 

mérleg beszámolóját. 

A támogatás összege: 82.860 eFt. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 
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Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

              Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

             Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bő-Víz Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi éves 

beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Bő-Víz Bőcsi Víziközmű 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi éves beszámolóját az alábbi számokkal: 

 mérleg főösszeg: 45.090 eFt 

 saját tőke 6.775 eFt 

 mérleg szerinti eredménye 0 Ft 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft.  ügyvezető 

               Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi éves beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 2014. évi 

éves beszámolóját az alábbi számokkal: 

 mérleg főösszeg: 2.535 eFt 

 saját tőke 2.535 eFt 

 mérleg szerinti eredménye -12 eFt 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 
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               Takács Anita Bőcsi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 

               Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

4. napirendi pont: Földszállítás (földmozgatás) költsége,- közterületi tereprendezés (631 

hrsz.) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kisebbségi játszótér helyén 

régen egy nagy göndör volt, melyet a Borsodi Sörgyár töltötte fel, majd földdel le lett fedve. Pár 

ember el kezdte felásni a területet vas után kutatva, mire szóltak neki, már a fél területet felásták. 

Ez így nem maradhat, meg kell oldani a tereprendezést. Javasolja, hogy tartalék terhére a testület 

biztosítson 2 millió forintot a tereprendezésre.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs tereprendezés 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a tereprendezést az alábbi 

területeken: 

 a felásott Kisebbségi játszótér területének földdel való feltöltése, tereprendezésre 

 a malom bontása során megmaradt kövekből járda kialakítása 

 Bőcs, Hősök tere 19. szám alatti ingatlanon kerítés kialakítása 

A tereprendezésre 2.000.000 Ft-ot biztosít.  

Kivitelező: Bő-Víz Nonprofit Kft.  

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, Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

               Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 

 

5. napirendi pont: Urnafal kialakítása a bőcsi temetőkben 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy már volt szó arról, hogy a 

temetőkbe urnafal kerülne kialakításra. Már kért egy ajánlatot, 9 férőhelyes urnafal kialakításra. 

Érdeklődik, hogy a Bő-Víz tudna-e ilyet csinálni? 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezetője van bőcsi sírköves is.  
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Nagy László polgármester megkéri Bai Lászlónét, hogy egyeztessen a bőcsi sírkövessel, kérjen 

ajánlatot tőle. Utána majd testület megtárgyalja.  

 

Dendel Barnabás képviselő érdeklődik, hogy az egyházzal nem kellene egyeztetni? 

 

Nagy László polgármester az esperes úrral már voltak egyeztetések. Természetesen a külső és 

belső bőcsi temetőbe is kerülne urnafal.  

 

 

 

6. napirendi pont: Bérlőkijelölés a Balatonföldvári ingatlanra. (szerződés módosítás) 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet Mohos Lajos kérelméről, mely 

szerint a balatonföldvári ingatlan bérleti szerződését módosítsuk azzal, hogy őt jelöljük ki 

bérlőnek.   

 

Dendel Barnabás képviselő a bérleti szerződést átolvasta.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Balatonföldvári üdülő bérleti szerződés módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Balatonföldvári ingatlan bérlőjének jelöli ki 

Mohos Lajos 8623 Balatonföldvár Ady E. u. 12. szám alatti lakost 

 visszavonja a 42/2015. (IV.07.) számú határozatát, amelyben Hajzer Ildikó Püspökladány, 

Szondi u. 44. szám alatti lakos volt bérlőnek jelölve, mert a bérlő kezdeményezte a 

szerződés felbontását 

 a szerződés többi pontja változatlan marad,- a befizetett bérleti díj visszakövetelésétől 

Hajzer Ildikó elállt, - erre nyilatkozatot csatolt be.  

 Hajzer Ildikó nyilatkozatát elfogadta, - miszerint a bérleti díjról Mohos Lajos,  élettársa 

javára mond le.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

módosítás aláírására.  

 

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 
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7. napirendi pont: Javaslat gyermekorvosi rendelésidő csökkentésére (2óra/nap) 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti Dr. Oláh Ibolya doktornő kérelmét, mely szerint a nyári 

hónapokban a betegforgalom jelentősen csökken, ezért engedélyt kér a rendelési idő rövidítésére.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Gyermekorvos nyári rendelési idő 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a gyermekorvosi nyári rendélési 

időt: 2 óra/nap 2015. június 15.-től augusztus 19-ig. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

    Bőcs honlapján közzé kell tenni 

 

 

8. napirendi pont: Sporttal a Bőcsi Ifjúság Egészségéért Alapítvány támogatása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a május 1. ünnepség 

szervezés a Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítványnak 200.000 Ft-ba került. Javasolja 

ezt az összeget vissza nem térítendő támogatásként átadni az alapítványnak.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Sporttal a bőcsi ifjúság 

egészségéért Alapítványt a 2015. május 1. ünnepség szervezésben és lebonyolításában felmerült 

költségeinek fedezésére.  

A támogatás vissza nem térítendő.  

A támogatás mértéke: 200.000 Ft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

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

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Hideg Róbert Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány elnöke 

 

 

Dendel Barnabás képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt elhagyta a tárgyalótermet.  

 

 

9. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hétvégén jótékonysági 

rendezvényen volt, ahol kép árverés is volt és vásároltunk egy Macskássy Izolda művésznő 

festményt. A festőművész a bevétel 50%-át felajánlotta egy beteg ember gyógyítására.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Jótékonysági rendezvény támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és támogatja a jótékonysági 

rendezvényen való részvételt, s annak támogatását.  

A támogatás összege 100.000 Ft, amely összegből az önkormányzat részére Macskássy festményt 

vásárol.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 

együttműködési megállapodást kötött a Rebann Kft.-vel, mely egy pályázat beadáshoz szükséges. 

A megállapodás értelmében, ha nyertes lesz a pályázat, akkor a pályázat során megvalósításra 

kerülő „Szülők kézikönyve” c. kiadvány egy ingyenes példányát elfogadjuk és azt a könyvtárban 

elhelyezzük, hogy hozzáférhető legyen a helyi lakosság számára. Továbbá a könyvvel 

kapcsolatban az honlapon is közzéteszünk információkat.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Bőcs Község Önkormányzata - Rebann Kft. együttműködési megállapodás 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Bőcs Község Önkormányzata és a 

Rebann Kft. közötti együttműködési megállapodás megkötését.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a 

megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy pedagógus nap alkalmából egy ebédet biztosítson az 

önkormányzat a tanárok részére.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Pedagógus napi ebéd és jutalom tábor  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja:  

 a Bőcsi Általános Iskolai dolgozói részére pedagógus nap alkalmából az ebéd költségeit. 

A támogatás mértéke: 100.000 Ft, 

 a jeles tanulók jutalomtábor költségeit. A támogatás mértéke: 100.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Bőcsi Római Katolikus Egyház kérelmét, mely szerint 

Zsova János pappá szentelésén 2015. június 20-án Egerben szeretnének részt venni a hívek és 

szállításban kérnek segítséget.   

     

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Bőcsi Római Katolikus Egyházközség kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet és támogatja a Bőcsi 

Római Katolikus Egyházközséget. Biztosítja részükre a 20+1 fős kisbuszt gépkocsivezetővel 

2015. június 20-án Egerbe és vissza. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Bő-Víz Nonprofit Kft.  

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a 045/3 hrsz-ú legelőre érkezett kérelmeket haszonbérletre 

vonatkozóan.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Haszonbérleti szerződés a 045/3 hrsz.-ú földterületre 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint köt 

haszonbérleti szerződést a 045/3 hrsz.-ú földterületre: 

 az ingatlan térmértéke: 6.9621ha 

 a bérleti díj mértéke most azonos azzal az összeggel, amelyet az önkormányzat 

támogatásként vesz át a Magyar Államtól, azaz évente 60.000 Ft/év. 

 10 éves időtartamra 

 bérlőnek jelöli ki: Simon Máriót 3576 Sajóhídvégi, Kossuth út 21. és Kaskó Zoltánt 3574 

Bőcs, Ifjúság u. 4. alatti lakosokat 

 a szerződésben ki kell kötni, hogy a területet határoló gáthoz, a futballpályához igény 

szerint átjárási jog illeti meg az önkormányzatot 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bulyáki Magdolna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

K. Nagy László képviselő érdeklődik, hogy belső-bőcsön a bolt előtt nem lehetne piacteret 
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kialakítani? 

 

Nagy László polgármester nem lehet, mert az a terület nem az önkormányzat tulajdona, hanem 

a bolté, azonban az önkormányzat tulajdonéban lévő Arany J. úton a Bő-Víz építsen egy kis 

elárusító helyet.  

 

A Képviselő-testület a szóban forgó helyszínt megtekintette.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Elárusító hely kialakítása Belső-Bőcsön 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja elárusító hely kialakítását Belső-

Bőcsön az Arany János úton, biztosítja az ehhez szükséges összeget. 

Kivitelező Bő-Víz Kft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és szükség 

szerint a szerződés aláírásra.  

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

 Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is biztosítson autóbuszt 

az önkormányzat intézményeiben dolgozóinak kirándulásához. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2015. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati dolgozók kirándulásának támogatása 

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete:  

 autóbusszal és pénzzel (10 e Ft / fő) támogatja az Önkormányzat dolgozóinak a 

kirándulását  2015.-ben az alábbi intézmények esetében:  

        Polgármesteri Hivatal dolgozói 

        Konyhai dolgozók 

         Faluház dolgozói 
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       Bő-Víz Kft. dolgozói 

       Hernád Óvoda dolgozói 

       Családsegítő Szolgálat dolgozói 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

                                    Takács Edina intézményvezető 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. mb. vezető 

    Macskás József mb. vezető 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Sósné Magyar Judit élelmezésvezető 

 

 

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 


