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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén 2015. június 30-án (kedd) 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 

 

Meghívottak: Budai Bertalan nemzetiségi elnök 

  Zsámba Lajosné  vezető főtanácsos 

  Takács Edina   intézményvezető 

  Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

  dr. Nikházy László ügyvéd 

  Mertus Barnabásné PB tag 

  Bai Lászlóné   Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Érdeklődő állampolgár: Nagy Szilvia 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 

92/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2015. június 30-ai nyílt ülés napirendi pontjai 

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv módosításának elfogadása 

Előadó: Takács Edina intézményvezető 
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2. Családsegítő Központ beszámolója a 2014. évi működéséről, létszámgazdálkodásáról 

Előadó: Takács Edina intézményvezető  

 

3. A 2015. évi költségvetés módosítása 

PB javaslata  

Előadó Nagy László polgármester 

  Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

  Ujlaki István PB elnök 

 

4. Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezése  

Előadó: Nagy László polgármester  

 

5. Temető körbekerítése vagy az élő sövénnyel való elhatárolása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Hernád Óvoda nyári szünet megállapítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

7. Belső-bőcsi óvoda bemutató rendezvényének költségei 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

8. „Egy elveszett hétvége”  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Geo-Nord Kft. ajánlatának megtárgyalása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

10. Gazdasági program 2014-2019 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

11. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

12. 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

13. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

14. Bőcs Község Önkormányzata SZMSZ módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

15. Simkó Ilona kérelme 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

16. Kiss István kérelme 
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Előadó: Nagy László polgármester 

 

17. Iskolával szembeni parkoló kialakítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

18. Görmörhorkával közös pályázat megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

19. Sörgyártól telkek vásárlása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

20. Tájékoztatás a Gyurecskó ügy végrehajtásáról 

Előadó: Nagy László polgármester 

   dr. Nikházy László ügyvéd 

 

21. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

22. Zárt ülés 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv módosításának 

elfogadása 

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 5 évre készül, melyet két évente felül kell vizsgálni, 

melynek határideje 2015. július 4. Az intézkedési terv a határidők módosítása miatt van szükség, 

ami megvalósult azt kijavítani, és ami nem valósult még meg, annak a határidő 

meghosszabbítása. Tudni kell, hogy ha az önkormányzat nem rendelkezik érvényes Helyi 

Esélyegyenlőségi Tervvel, akkor nem nyújthat be pályázatot.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadta a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv módosítását. 

A módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

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

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 

 

2. napirendi pont: Családsegítő Központ beszámolója a 2014. évi működéséről, 

létszámgazdálkodásáról 

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja az Képviselő-testületet, hogy a Családsegítő 

Központ társulásban működik. A magas gondozottak száma miatt indokolttá vált a 

létszámnövelés. Egy családgondozóra a törvény szerint 45 gyermek vagy 25 család juthat, ez a 

szám Körömbe volt, hogy 70 volt. Ezért vált indokolttá plusz 1 fő családgondozó foglalkoztatása. 

Szociális étkeztetésben ellátottak száma 65 fő.  

Egyre nagyobb problémát jelent a drog, most már nem csak a gazdagabbak tudnak hozzájutni, 

mert már kis összegért is lehet tudatmódosító szereket vásárolni. Az Életlabirintusa során kitöltött 

kérdőívek szerint sok 18 év alatti gyermek használ drogot vagy/és fogyaszt alkoholt.  

A Családgondozás jobban megéri társulásban csinálni, mintha önállóan végezné az 

önkormányzat, mert így sokkal több normatív támogatást lehet lehívni.  

Szeretnék változtatni a szociális törvényt, most még csak a törvényjavaslat van, amelybe bekerült 

a javaslata, mely szerint a normatív támogatás ne csak lakosság szám függő legyen, hanem az 

ellátottak számától is függjön.  

 

Ujlaki István képviselő köszöni az Életlabirintusa kiállítást, sok osztály részt vett rajta.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Családsegítő Központ beszámolója a 2014. évi működésről.  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés alapján elfogadta a 

Családsegítő Központ beszámolóját a 2014. évi működésről.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Takács Edina intézményvezető, mint eljáró ügyintéző 

 

 

3. napirendi pont: A 2015. évi költségvetés módosítása 

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

megtárgyalta a önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását, melyet elfogadásra 

javasol.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a 2015. évi költségvetés 

módosításával kapcsolatban? Kérdezi Zsámba Lajosnét, hogy azok az összegek, amelyek a 

módosításban szerepelnek, mindegyik rendelkezik-e testületi határozattal?  

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az idén hozott 

határozatok beépítésre kerültek a költségvetésbe, s csak azok, amelyekről testületi határozat van! 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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:   

 

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

 

„(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. 

 

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

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 675.405 eFt-ban 

b) költségvetési kiadási főösszegét  (finanszírozási kiadások nélkül) 885.815 eFt-ban 

c) költségvetés hiányát                 210.410 eFt-ban 

d) finanszírozási bevételek főösszegét                                               432.079 eFt-ban 

e) finanszírozási kiadások főösszegét                                               221.669 eFt-ban 

f) bevételi főösszegét                                                                      1.107.484 eFt-ban 

g) kiadási főösszegét                                                                      1.107.484 eFt-ban                                          

állapítja meg. 
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           A költségvetés hiányának finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradványból 

történik.” 

 

2. § A „R” 5. § (1) a) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

 „25.377 eFt általános tartalékot állapít meg”.  

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követően, 2015. július 1. napon lép hatályba.  

 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelenleg 190 fő 

közmunkásunk van, de sok gond van velük. Nem szeretnek dolgozni, sokszor vannak táppénzen, 

nem tudnak viselkedni.  

 

Zsámba Lajosné vezető főtanácsos tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy akinek tartozása 

van, azok nem bankszámlára kapják a fizetést, hanem házi pénztárból történik a kifizetés.  

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök javasolja, hogy beszéljenek doktor úrral, hogy ne vegyen fel 

bárkit táppénzre, csak azokat, akik tényleg betegek.  

 

Nagy László polgármester szerint akivel probléma van azokat, nem kellene többet felvenni a 

közmunkaprogramba.  

 

 

4. napirendi pont: Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Bukszár Zsolt r. alezredes 

helyett Molnár József r. alezredes a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoka.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezése 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul vette és támogatja Molnár József r. 

alezredes kinevezést a Felsőzsolca Rendőrőrs őrsparancsnokának.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 
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5. napirendi pont: Temető körbekerítése vagy az élő sövénnyel való elhatárolása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabály szerint a temetőket 

körbe kell keríteni vagy élő sövénnyel elhatárolni.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy miért nekünk kell körbekerítni, amikor nem is a 

miénk a temető? 

 

Török Barna c. főjegyző szerint azért mert a temetőkert fenntartását szerződésben vállalta az 

önkormányzat.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, melyik jogszabály írja elő? 

 

Török Barna c. főjegyző szerint törvény szabályozza és a helyi rendelet. Az elkerítést 

2016.december 31-ig el kellene végezni!  

 

Nagy László polgármester szerint fel kellene venni az egyházzal a kapcsolatot. Élő sövénnyel 

lenne célszerű elhatárolni a temetőket, de tudni kell, hogy mindkét temető elég nagy.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Temető körbekerítése vagy az élő sövénnyel való elhatárolása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tervezi, hogy 2016. december 31. napjáig a 

Külső- és Belső-bőcsi élő temetőt körbekeríti vagy élő sövénnyel elhatárolja.  

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. ügyvezető 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: Hernád Óvoda nyári szünet megállapítása 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető bejelenti, hogy az óvodába nyári szünet augusztus 3. – 

augusztus 21. lesz, augusztus utolsó hetében ügyelet lenne. A tavaly szeptember a testület már 

elfogadta munkatervet, melyben benne volt a nyári szünet.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy az óvoda nyári zárva tartására van törvényi előírás? 
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Nádasi Ildikó képviselő az óvodai ellátás önkormányzati feladat, a nyitva tartására van törvényi 

előírás.  

 

Török Barna c. főjegyző ha valaki kéri, akkor kötelező, hogy nyitva legyen az óvoda. Ha volt is 

arról testületi határozat, hogy ezt a nyári szünetet elfogadta a testülettel határozattal, azt bármikor 

felülbírálhatja, módosíthatja. 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető már kiadta a szabadságokat az óvodai dolgozóknak, és a 

szülők is már januárba tájékoztatva lettek, hogy augusztusban nem lesz óvoda. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Hernád Óvoda nyári szünet 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a Hernád Óvoda nyári zárva tartását 

2015. augusztus 3.-től – augusztus 21-ig.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető, mint eljáró ügyintéző 

 

 

7. napirendi pont: Belső-bőcsi óvoda bemutató rendezvényének költségei 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Belső-bőcsi óvoda 

felújítása megtörtént. Már többen jelezték, ha megnyílna ez az óvoda, akkor ide járatnák a 

gyereküket. Javasolja egy nyílt nap megszervezését, hogy minél többen megismerjék, 

megnézhessék, hogy milyen szép lett és így még több szülő kedvet kapjon ahhoz, hogy a 

gyermekét a Belső-bőcsi óvodába járassa. Kéri, hogy a nyílt nap megszervezéséhez szükséges 

költségeket állja a Képviselő-testület. Mint például az udvar feltöltése, függönyök beszerzése, 

játékok telepítése, bútorok beszerzése. 

 

K. Nagy László képviselő érdeklődik, hogy az engedély már megvan? 

 

Nagy László polgármester folyamatban van.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy a belső-bőcsi óvoda megnyitásának szakmai oka van-

e, mert a földrajzi indokot megérti.  
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Csucsiné Török Dóra óvodavezető már beiratkozáskor többen érdeklődtek, hogy a Belső-bőcsi 

óvodába nem lehet-e jelentkezni? Hogy melyik jobb óvoda a gyerekeknek? A belső-bőcsi óvoda 

kisebb, családiasabb hangulatú, több idő jut az egyéni foglalkozásokra. Berendezések, bútorok, 

játékok nagy része megvan, erre már nem kell költeni. Ami kiadás lesz az az udvar feltöltése, 

szintbe hozása, a terület körbekerítése. Július végig el kell dönteni, hogy hogyan tovább, mert 

hivatalosan is el kell indítani, módosítani szükséges az óvoda alapító okiratát.  

 

Nagy László polgármester ha beindítjuk a Belső-bőcsi óvodát, akkor plusz 1 fő alkalmazására 

lesz szükség. Plusz költségként fog megjeleni a fűtés, víz és áramdíj. Javasolja, hogy 1 csoportos 

óvodaként induljon a Belső-bőcsi óvoda szeptembertől.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Belső-bőcsi óvoda újranyitása és az alapító okirat módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 biztosítja a Belső-bőcsi óvoda udvar rendbetételét, a szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket  

 módosítja a 24/2015. (II.26.) számú határozattal elfogadott Hernád Óvoda Alapító okiratát 

az alábbiak szerint: 

 

1.3.2. pont kiegészül az alábbiak szerint: 

 

      telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bársonyos Óvoda 3574 Bőcs, Hősök tere 15. 
 

6.3. pont az alábbiak szerint módosul: 
  
Köznevelési intézmény tagintézményei: 
 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Bársonyos Óvoda 3574 Bőcs  Hősök tere 15. 

 
 
6.4. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
A feladat ellátási helyen felvehető maximális gyermeklétszám: 
6.4.1.   székhelyén: 
 óvodai csoportok száma:  5, egységes óvoda – bölcsőde csoport: 1 
 óvodai férőhely:  140 fő 
 bölcsődei férőhely:  5 fő 
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6.4.2.   tagintézményében:   
 óvodai csoportok száma: 1 
 óvodai férőhely:  25 fő 
 
6.5. ponttal kiegészül az alábbiak szerint: 
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
 Az intézmény a Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő testülete által rendelkezésre 
 bocsátott a Bőcs 159. hrsz. (Bőcs, Ifjúság út 3-7.) 149 mm alapterületű felül épületes 
 ingatlanban  látja el feladatát. 
 Az ingatlanok mellett a Bőcs Község Önkormányzat Képviselő testülete, különböző a 
 működési feltételeket biztosító eszközöket (tárgyi eszközök, forgó eszközök)  
 bocsátott az intézmény rendelkezésére. Azok bővítéséről, cseréjéről, pótlásáról,  
 valamint a felújításáról Bőcs Község Önkormányzat Képviselő testülete gondoskodik. 
 A vagyon feletti rendelkezési jogot a hatályban lévő önkormányzati vagyon rendelet 
 szabályozza. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

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 

 

 

Bálint László alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tanoda április 30. 

napjával befejeződött. A pályázat megvalósulása során beszerzett eszközöket 5 évig meg kell 

őrizni, de át lehet adni használatra más intézménynek. Úgy tudja, hogy az óvodába is került 

ezekből. 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bölcsődébe 2 éves 

kortól vesznek fel gyerekeket. 5 bölcsődés korú felvételére van lehetőség, de ennél többen 

várakoznak. Elsősorban azokat a gyermekeket veszik fel, akinek mindkét szülője dolgozik. 

Azokat akik nem dolgoznak, elutasítja a kérelmét, ezt azért mondja el, mert ha kimennek az 

elutasítások, akkor majd jönnek a polgármesteri hivatalba panaszkodni. 

 

 

8. napirendi pont: „Egy elveszett hétvége” 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az „Egy elveszett hétvége” 

megyei rendezvény volt, melyen az előző hétvégén voltak. Ennek a költsége 150.000 Ft volt, 

javasolja, hogy a Képviselő-testület utólagosan biztosítsa ezt az összeget. Váratlanul érkezett a 



11 

 

megkeresés, amennyiben a Képviselő-testületet, így nem támogatja, akkor minden ilyen esetben 

rendkívüli testületi ülés fog összehívni.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: „Egy elveszett hétvége” költsége 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan biztosítja a megyei rendezvény az 

„Egy elveszett hétvége” 150.000 Ft részvételi díját. 

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 

 

 

9. napirendi pont: Geo-Nord Kft. ajánlatának megtárgyalása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy el kellett készíteni Bőcs 

gazdasági programját, melyet először szakértő bevonással akartunk megvalósítani. A Geo-Nord-

tól kapott árajánlat szerint több. mint 2 millió forinttal készítik el.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Geo-Nord ajánlata a gazdasági program elkészítésére 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Geo-Nord ajánlatát, amit Bőcs 

Gazdasági Program elkészítésére adott.  

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 

 

 

Dendel Barnabás képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt elhagyta a tárgyalótermet.  
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10. napirendi pont: Gazdasági program 2014-2019 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kiküldött gazdasági 

program, nem végleges, azért vannak itt, hogy átbeszéljék, igyekezett bele venni minden 

képviselő elképzelését.  

 

Ujlaki István PB elnök ismerteti a Képviselő-testülettel a Pénzügyi Bizottság döntését, mely 

szerint javasolja a gazdasági program elfogadását.  

 

Bálint László alpolgármester részéről nincs hozzászólás, elfogadja a gazdasági programot.  

 

Nádasi Ildikó képviselő elolvasta a gazdasági programot, bár az idő kevés volt rá. Nem volt 

elvárása, hogy minden ötlet belekerüljön, de sok javaslatát látja benne.  

 

Nagy László polgármester elveket írt a gazdasági programba, és úgy gondolja, hogy ebből sok 

visszaköszön.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester érdeklődik, hogy miért van benne az iskolabusz, miért van 

kiemelve? 

 

Nagy László polgármester az iskola busz, nem csak a gyereket szállítja az iskolába és haza, 

hanem szükség szerint versenyekre, rendezvényekre is szállít gyerekeket. Októberben lejár a 

szerződés a KLIK-kel.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Gazdasági Program elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014-2019 

gazdasági programot. 

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  

 

 

11. napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 
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Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az idén beadjuk az 

érdekeltségnövelő eszközbeszerzésre pályázatot. Ebben pályázunk: stablon oszlopok festése; 

előtér, folyosó burkolatcsere; 2 db számítógép; 5db mikroport; 2 db kézi mikrofon; parketta 

felújítás; előtető csere; ajtó javítás.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Érdekeltségnövelő eszközbeszerzés támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Faluház közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázatot nyújtson be eszközbeszerzésre és felújításra br. 3.854.000 Ft 

értékben, az ehhez szükséges 386.000 Ft önerőt tartalék terhére biztosítja.  

A pályázat utólagos finanszírozású.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Macskás József Faluház mb. vezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző  

 

 

12. napirendi pont: 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a lakossági ivóvíz és 

csatorna szolgáltatási díj és a tényleges költség különbözetére minden évben pályázatot nyújt be 

az önkormányzat. Ez történik 2015-ben is. Ehhez határozatot kér az ÉRV. 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentésére 2015. évre 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy 2015. évre vonatkozóan a 

lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet 

(pályázatot) nyújt be. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    ÉRV Zrt. Kazincbarcika 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

13. napirendi pont: Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy van lehetőség a Sajó-Bódva 

Völgye Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társuláshoz fizetendő hulladékszállítási 

önkormányzati költségek fedezésére rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 

igénylésével. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III.4. pont szerinti 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra pályázatot nyújt 

be.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírásra, egyéb intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

14. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzata SZMSZ módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel a Bőcs Község Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatban szükséges cofog számok módosítását.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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10/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

16/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, továbbá a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Mötv. 53. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § A rendelet 33. § (3) bekezdésében megjelölt 3. melléklet az alábbiak szerint módosul: 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés  

helyett 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményeiben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményeiben 

 

2. § A rendelet a kihirdetést követően 2015. június 30-án lép hatályba.  

 

15. napirendi pont: Simkó Ilona kérelme 

Nagy László polgármester szó szerint ismerteti a Simkó Ilona kérelmét, mely szerint az orvosi 

rendelő udvarán lévő garázst szeretné bérelni.  

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Simkó Ilona kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérlőnek jelöli ki Simkó Ilona Bőcs, Ifjúság u. 

9. szám alatti lakost az orvosi rendelő udvarán lévő az önkormányzat tulajdonát képező gépkocsi 

tárolóra.  

A bérleti díj összege: 2.450 Ft/hó.  

A bérleti díjat a Képviselő-testület minden évben felülvizsgálja.  

 

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 

 Simkó Ilona bőcsi lakos 
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Dendel Barnabás képviselő visszaérkezett a tárgyalóterembe. 

 

 

16. napirendi pont: Kiss István kérelme 

 

Nagy László polgármester szó szerint ismerteti, hogy Kiss István bőcsi lakos kérelmét, mely 

szerint szeretné, ha az önkormányzat 571. hrsz-ú ingatlan körbekerítené. A szóban forgó ingatlan 

az önkormányzat tulajdona, de ott majd utat nyit az önkormányzat. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Kiss István kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kiss István bőcsi lakos kérelmét, mert 

a szóban forgó ingatlan utnak van tervezve.  

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 

 

 

17. napirendi pont: Iskolával szembeni parkoló kialakítása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az iskolával szembeni telket 

megvásárolta az önkormányzat, amit a testület már jóváhagyott. A telken parkoló kialakítása cél. 

Javasolja, hogy zúzott kővel borítsák a parkolót és legyen sorompó is.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester szerint a kapu jobb megoldás lenne, mint a sorompó.  

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Iskolai parkoló kialakítása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bőcs, Munkácsy u. 12. szám alatti 

176/1 hrsz-ú teleken zúzott kővel borított, drótkerítéssel és úszó-kapuval ellátott parkoló 

kialakítását. 

A parkoló kialakításához szükséges összeget a tartalék terhére biztosítja.  
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Kivitelező a Bő-Víz Nonprofit Kft.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és szerződés 

aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

 

 

18. napirendi pont: Görmörhorkával közös pályázat megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy újra beadásra került 

Gömröhorkával közösen testvér települési pályázat beadása, mely során testvér település 

találkozó valósulna meg.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Gömörhorkával közös pályázat benyújtása 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy Bőcs Község 

Önkormányzat pályázaton nyújtson be a határon túli testvértelepülésével, Gömörhorkával, a két 

település közötti kapcsolaterősítés céljából.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és szerződés 

aláírására.   

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

19. napirendi pont: Sörgyártól telkek vásárlása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Borsodi Sörgyár minden 

olyan területet elad, amit nem használ. Először az önkormányzatnak ajánlották fel. Ilyen terület a 

szűrőmező és a lakótelep. A szűrőmező alkalmas lenne napelem park kialakítására. Kéri a 
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testületet, hogy hatalmazza fel tárgyalások lefolytatására, amiről tájékoztatná a testületet és utána 

döntenének a továbbiakról.  

Dendel Barnabás képviselő szerint a lakótelepen élőket tájékoztatni kell.  

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Borsodi Sörgyári ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tárgyalások  

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és felhatalmazza, polgármestert, 

hogy tárgyalásokat folytasson a Borsodi Sörgyárral az eladásra kínált ingatlanokkal kapcsolatban.  

Polgármester a tárgyalások eredményéről a következő testületi ülésen beszámol.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

20. napirendi pont: Tájékoztatás a Gyurecskó ügy végrehajtásáról 

 

Nagy László polgármester felkéri dr. Nikházy László ügyvéd urat, hogy adjon tájékoztatást a 

Gyurecskó ügy jelenlegi állásáról.  

 

Dr. Nikházy László ügyvéd az önkormányzat megnyerte a pert Gyurecskó-ügyben, de 

Gyurecskó vagyontalan nehéz lesz a behajtás. 64 millió Ft-ot és perköltséget kellene fizetnie az 

önkormányzat részére. Ki lett adva végrehajtónak, akik illetékelőleget kérnek 116.500 Ft-ot.  

Bálint László alpolgármester kéri, hogy az új képviselőket tájékoztassák a Gyurecskó ügyről.  

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető Gyurecskó és Szűcs Imre üzemeltette a körömi haltelepet 

szabálytalanul. Büntető eljárás indult ellenük.   

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2015. (VI.30.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Körömi halteleppel kapcsolatos végrehajtás 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 116.500 Ft-ot a Gyurecskó-ügy 

végrehajtásához. 

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 

    Zsámba Lajosné vezető főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

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 


