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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli ülésén 2016. március 21-én 

(hétfő) 10 órakor a Faluház tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

   Bálint László alpolgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester 10.15 perckor megérkezett 

 Dendel Barnabás képviselő 

   K. Nagy László képviselő  

 Ujlaki István képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barna c. főjegyző  

 

Meghívottak: Budai Bertalan nemzetiségi elnök 

 

Távolmaradását bejelentette: Nádasi Ildikó képviselő  

 

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 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2016. március 21-ei nyílt ülés napirendi pontjai 

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítás elfogadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Uniós pályázatokon való részvétel 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmei 

Előadó: Nagy László polgármester 
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4. TAO pályázatokhoz önerő biztosítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.25.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 2. függelék módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

6. Szőlősgyula Község Önkormányzat és Bőcs Község Önkormányzat baráti 

együttműködéséhez szándéknyilatkozat  

Előadó: Nagy László polgármester 

    

7. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 7. sz. módosítása 

 Tájékoztatás a könyvvizsgáló szerződés felbontásáról 

 Öregfiú meccs költségek biztosítása 

 konyhai dolgozók bére 

 Életet az éveknek nyugdíjas egyesület kérelme 

 

8. Zárt ülés: 

 Bőcs, Ifjúság u. 12. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre 

 tájékoztatás 161. hrsz alatti részingatlan megvásárlása 

 körömi haltelep eladásról tájékoztatás 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 

módosítás elfogadása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy módosult a Miskolc 

Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosult, mert Sajóbábony 

Önkormányzata belépett a társulásba. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 
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Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa által 2016. február 26. napján 4/2016. (II.26.) szám alatt elfogadott 

Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás     

 

 

2. napirendi pont: Uniós pályázatokon való részvétel 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy van lehetőség a TOP-ban 

pályázni Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. pályázati kiírásban, mely során a Berzék-

Hermádnémeti-Sajólád kereszteződésnél egy körforgalom létesítésre. Kértünk állásfoglalásT a 

Magyar Közút-tól, mely szerint elfér a körfogalom. A Hajdú-szobornál a kerítés áthelyezésre 

kerül. A pályázati kiírás szerint kerékpárút kialakítása is szükséges, a József A. úti és Sörgyár 

felé vezető kerékpárutak kerülnének összekötésre. A pályázat 100 %-ban támogatott. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. pályázaton való 

részvétel 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 

Kormánya által meghirdetett, „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. 

pályázaton indulni kíván. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

Bőcs Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás elnyerése esetén a Támogatási 

Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően történő - aláírására. 

A pályázat támogatása 100 %. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó 
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Csicsek Zoltán alpolgármester megérkezett a tárgyaló terembe.  

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megjelent egy pályázati 

kiírás, mely alapján lehetőségünk lenne a régi Külső-bőcsi óvoda felújítására. A pályázat 75 %-os 

támogatást biztosít. Először a Faluház energetikai felújítást szerette volna beletenni ebbe a 

pályázat, de arra várhatóan lesz TOP-os pályázat, ami ugye 100 %-os támogatottságú. A felújított 

épület adna otthont a közmunka programban megtermelt élelmiszerek feldolgozására. Az épület 

másik részét megkaphatná a karate szakosztály, hisz télen a tornaterem állandóan foglalt.  

 

Dendel Barnabás képviselő szerint szálláshellyé is lehetne alakítani, nyáron vízitúrákat lehetne 

szervezni.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy:„VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c. pályázaton 

való részvétel 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 

Kormánya által meghirdetett, „VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c. 

pályázaton indul. A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. A pályázat 

megvalósulási helyszíne: a Bőcs, Rákóczi F. u. 102. 914/22 hrsz. Biztosítja a pályázathoz 

szükséges önerőt, ami 12.973.314 Ft. 

Bőcs Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

az ahhoz csatolandó nyilatkozatok, valamint a pályázati támogatás elnyerése esetén a Támogatási 

Szerződésnek - a Képviselő-testület döntésének megfelelően történő - aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 

 

3. napirendi pont: Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

kérelmei 

 

Török Barna c. főjegyző ismerteti a Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény két kérelmét. Az egyik szerint kérik a régi Külső-bőcsi óvodát a szakiskola bővítése 

miatt.  
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Bálint László alpolgármester ebben az állapotban nem lehet odaadni, mert nem megfelelő. Fel 

kellene újítani. Erre a KLIK nem fog pénzt adni. Az iskolaigazgató szeretné bővíteni a 

szakiskolát.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester nem tartja jó ötletnek odaadni az iskolának, mert eddig is a 

szakiskolásokkal voltak, vannak gondok, nem kellene a lakótelepiek nyugalmát megzavarni.  

 

Ujlaki István képviselő az iskolaigazgató úgy gondolta, hogy a KLIK biztosítja a felújításhoz 

szükséges fedezetet. A szakiskola már nem fér el a jelenlegi iskola épületben, kinőtték. Szerinte 

egy bővített szakiskolai képzés Bőcs várossá válását is elősegítené.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme a régi 

Külső-bőcsi óvoda tárgyában 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Bőcsi Általános és Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmét, mely szerint a régi Külső-bőcsi óvodát 

szeretnék szakiskolává alakítani. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, a Bőcsi Általános és Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény másik kérelméről, mely szerint a matematika verseny 

lebonyolításához kérnek anyagi támogatást.  

 

Dendel Barnabás képviselő érdeklődik, hogy ezt nem lehet a farsang bevételéből finanszírozni? 

 

Ujlaki István képviselő az a pénz a diák önkormányzaté. Amiből lesz megoldva a táboroztatás 

például. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 

matematika verseny támogatása ügyében 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bőcsi Általános és Szakiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által megrendezésre kerülő matematika versenyt. A 

támogatás összege: 60.000 Ft.  

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 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Bőcsi Általános és Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 

 

4.napirendi pont: TAO pályázatokhoz önerő biztosítása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a TAO pályázatokhoz 

szükséges önrészről, már döntött a testület a 2016. évi költségvetés elfogadása során. A 

pályázathoz szükséges a határozat. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: TAO pályázathoz önerő biztosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja Bőcs Község Sport Club részére a 

TAO-s pályázatokhoz szükséges önrészt az alábbiak szerint: 

 Kézilabda: öltöző felújítás 8.100 eFt 

utánpótlás nevelés 2.000 eFt 

 Labdarúgás: öltöző felújítás 1.200 eFt 

utánpótlás nevelés 1.600 eFt 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó  

    Nagy Attila BKSC elnök 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft.  ügyvezető   

 



7 

 

5. napirendi pont: Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.25.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 2. 

függelék módosítása 

 

 

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

működési szabályzatának 2. függelékét módosítani szükséges, mert plusz két kormányzati 

funkció beépítésre került.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzati SZMSZ kiegészítése  

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati SZMSZ 2. függelék 

kiegészítését tudomásul vette.  

2. sz. függelék kiegészül: 

COFOG   Tevékenység megnevezése 

104042   Család- és Gyermekjóléti szolgáltatások 

107051   Szociális étkeztetés 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos  

 

 

6. napirendi pont: Ukrajnai Szőlősgyula Község Önkormányzat és Bőcs Község 

Önkormányzata baráti együttműködéséhez szándéknyilatkozat  

 

Nagy László polgármester kezdeményezi, hogy Bőcs Község Önkormányzata kössön testvér 

települési megállapodást az ukrajnai Szőlősgyula településsel.  

  

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 

38/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Ukrajnai Szőlősgyula Község Önkormányzat és Bőcs Község Önkormányzat baráti 

együttműködéséhez szándéknyilatkozat 
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Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az előterjesztést, aminek 

alapján az alábbi szándéknyilatkozatot adja ki: 

„A kölcsönös érdekek alapján Bőcs Község Önkormányzata baráti együttműködést ajánl 

fel Szőlősgyula Község Önkormányzatának.” 

Felhatalmazza a polgármestert a Képviselő-testület a fentiekkel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó  

 

 

7. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kormányzati funkciók, 

államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) 

NGM rendelet módosítása miatt szükségessé vált Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.  

   

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 

39/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 7. sz. módosítása 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 7. sz. módosítását – a határozat melléklete 

szerint -  jóváhagyja.  

A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának és 

az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Takács Edina intézményvezető 

    Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
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Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Bőcs Község 

Önkormányzatának könyvvizsgálóját a február 28-án megtartott választásokon, Emőd 

polgármesterrévé választották, ezért kéri a szerződés felbontásának tudomásulvételét.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 

40/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Polgármesteri Hivatal - Fekete Tibor könyvvizsgáló közötti szerződés 

felbontása 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a Bőcsi Polgármesteri 

Hivatal és Fekete Tibor könyvvizsgáló közötti szerződés felbontását.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Villlásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Fekete Tibor Emőd polgármestere 

 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy április 2-án megrendezésre 

kerül egy nemzetközi öregfiú futball torna. Szlovák Vranov, szolvákiai Görömhorka és Bőcs 

öregfiú csapatai vennének részt rajta. Kéri a testületet, hogy támogassa anyagilag a tornát.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 

41/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Öregfiú nemzetközi futball torna támogatása 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 2016. április 2-

án megrendezésre kerülő öregfiú nemzetközi futball tornát.  

A támogatás mértéke 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatás a BKSC részére. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Villlásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 
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    Nagy Attila BKSC elnök 

   K. Nagy László BKSC szakosztályvezető 

   Bai Lászlóné Bő-Víz ügyvezető 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napközi konyhán mindig 

munkaerőhiány van. Két fő tartós táppénzen van. Ha közmunkás dolgozót tesznek oda, akkor 

nem bírja sokáig, mert ott napi nyolc órában sokat kell dolgozni. A konyhára bekerülő 

közmunkások nem tartják igazságosnak, hogy ugyanannyiért dolgoznak, mint az utcán dolgozók. 

Javasolja a bérkeret emelését. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 

42/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Konyhai dolgozók bérkeret emelése 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és megemeli a bérkeretet 

konyhai dolgozók részére. Az emelés mértéke: 100 eFt/hó a tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Villlásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Hegedűs Erika főtanácsos 

    Magyar Judit élelmezésvezető 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas 

Egyesület kérelmét, mely szerint bejutott az egyesület tánckara a Nyugdíjas Ki-Mit-Tud 

középdöntőjébe, melyet Harkányban kerül megrendezésre. Az utazási és szállás költségekhez 

kérnek anyagi támogatást. Az önkormányzattól kapott egymillió forint támogatásból nem 

szeretnének erre költeni.  

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő Testületének 

43/2016. (III.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Egyesület kérelme 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas 

Egyesület kérelmét. Az Egyesület az egymillió forint támogatást a Ki-Mit-Tud középdöntő 

helyszínére utazásra is felhasználhatja. 

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

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Villlásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Nagy Gergely „Életet az Évnek” Nyugdíjas Egyesület elnöke 

 

 

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

rendelt el.  

 

k.m.f. 

      

 

 

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

         polgármester        c. főjegyző  


