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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli ülésén 2016. március 31-én 

(csütörtök) 14 órakor a Faluház 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  

 

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 

49/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2016. március 31-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. Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagi kölcsön kérelme 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. Pályázati lehetőség ismertetése napelem park kialakításához 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

4. Házi jelzőrendszerben történt változások ismertetése 

Előadó: Nagy László polgármester 
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5. Juhász Anikó és Szűcs Gábor kérelme 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Napközi konyha külső rendezvény esetén áremelés 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagdíj 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. Pályázati lehetőség ismertetése 1956-os emlékhely építésére 

Előadó: Nagy László polgármester 

    

9. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

10. Zárt ülés: 

 Napelem park kialakításához ingatlan vásárlás 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 

módosítás elfogadása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy módosul a társulás 

hatásköre, s ezt tartalmazza a megállapodás melléklete.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa által 2016. március 21. napján 7/2016.(III.21.) sz. TT határozattal 

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     
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2. napirendi pont: Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagi kölcsön kérelme 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy minden év elején tagi 

kölcsönt kér a Bükk-Térségi LEADER Egyesület, mert így tudja biztosítani a zavartalan és 

folyamatos működését.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bükk-Térségi LEADER Egyesület kölcsönkérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a kölcsönkérelemről szóló 

tájékoztatót, aminek alapján Bükk-Térségi LEADER Egyesület részére fél évre 2 millió Ft tagi 

kölcsönt biztosít. A kölcsönadás feltételeit szerződésben kell rögzíteni. 

Felhatalmazza az polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szerződés 

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 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

    Bükk-Térségi LEADER Egyesület 

 

 

3. napirendi pont: Pályázati lehetőség ismertetése napelem park kialakításához 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lehetőség van 500 millió 

forint támogatást nyújtó pályázaton indulni. A pályázat 100 % támogatású. Ebben a pályázat 

lenne 2 db 50kW-os napelem park és 3 darab elektromos busz, gyorstöltő és egy buszmegálló. 

Jövőre lejár az iskolás gyerekek szállításra vonatkozó szerződésünk a KLIK-kel, de akkor így 

megtudnánk oldani. Több önkormányzatot is bevonnánk. A pályázat önerőt nem igényel, de ha 

nyer a pályázat akkor sikerdíjat kell fizetnünk, ami 5%. A sikerdíj fejében elkészítik a pályázatot.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy akkor most arról kell döntenünk, hogy indulunk-e? 

 

Nagy László polgármester a pályázó nem az önkormányzat, hanem a Bő-Víz Kft. lenne.  

 

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

52/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Napelem park pályázat 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Bőcs Község 

Önkormányzat tulajdonát képező a Bő-Víz Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 

Kft. pályázatot nyújtson be napelem park kialakítására. Nyertes pályázat esetén gondoskodik az 

5% sikerdíj kifizetéséről. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Bai László Bő-Víz Nonprofit Kft ügyvezető 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 

 

4. napirendi pont: Házi jelzőrendszerben történt változások ismertetése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvényi változások miatt 

azok az idősek, akiknél van jelzőgomb az önkormányzatnak kell állnia a költségeket, melyeket 

eddig az állam fizetett. Átlagban 1500 Ft/hó, de ez az összeg nyugdíjfüggő. Bőcsön 10 idős 

embert érintene.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Házi jelzőrendszer támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a házi jelzőrendszer 

továbbműködést Bőcs községben. Biztosítja az ehhez szükséges anyagi fedezetet.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, szükség esetén 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

Takács Edina intézményvezető 

Hegedűs Erika főtanácsos 
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5. napirendi pont: Juhász Anikó és Szűcs Gábor kérelme 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel Juhász Anikó és Szűcs Gábor 

kérelmét, mely első lakáshoz jutásában kérik az önkormányzat támogatást. Erre most nincs 

lehetőség, de érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy lehet valamilyen támogatást nyújtani, 

mert meg kell próbálni megőrizni Bőcs lakosságát.  

 

Dendel Barnabás képviselő Hernádnémetiben ingyen telkeket osztogatnak.  

 

Nádasi Ildikó képviselő Hernádnémetiben különböző feltételekhez van kötve, hogy ki kaphat 

telket például érettségi, munkahely.  

 

Nagy László polgármester felkéri Török Barna c. főjegyzőt, hogy nézzen utána, hogy Bőcsön 

milyen támogatást lehet biztosítani, és dolgozzon ki egy feltétel rendszert.   

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Juhász Anikó és Szűcs Gábor kérelme 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 a fiatal házasok lakáshoz jutásának feltételeit a közel jövőben kell meghatározni 

 felhatalmazza a polgármestert Juhász Anikó és Szűcs Gábor kérelmének 

megválaszolására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

6. napirendi pont: Napközi konyha külső rendezvény esetén áremelés 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a NÉHIB kifogásolta, hogy 

külső rendezvény esetén a napközi konyháról az étel elszállítása ételszállító gépkocsi történhet 

csak.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Külső rendezvény esetén az ételszállítás díja 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy külső rendezvény esetén 

az ételszállítás díja 150 Ft + ÁFA/fő. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

Sósné Magyar Judit élelmezésvezető, mint eljáró ügyintéző 

Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

 

 

7. napirendi pont: Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagdíj 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bükk-Térségi LEADER 

Egyesület éves tagdíja 5.000 Ft/év. Többi bőcsi civil szervezet és önkormányzati Kft. tagja az 

egyesületnek. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bükk-Térségi LEADER Egyesület tagdíj 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Bükk-Térségi LEADER 

Egyesület részére 5.000 Ft/év tagdíj megfizetését  

 Bőcs Község Önkormányzata 

 Bőcsi vagyonkezelő Kft. 

 Bő-Víz Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.  

 „Élhetőbb Bőcsért” Egyszemélyes Nonprofit Kft. 

 Bőcs Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Egyesület  

 „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület 

nevében.  

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 
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8. napirendi pont: Pályázati lehetőség ismertetése 1956-os emlékhely építésére 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lehetőség van 56-os 

emlékhely kialakítására pályázati pénzeszközből. Nem igényel önerőt.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester a Hajdú-szobornál már van ilyen.  

 

Nagy László polgármester nem csak azt kell látni, hogy emlékhely kialakítása, hanem, hogy 

ezzel egy helyet rendbe tudnánk tenni.  

 

Dendel Barnabás képviselő szerint a polgármesteri hivatal udvara megfelelő hely lenne.  

 

Nagy László polgármester a Hajdú-szobor melletti terület is alkalmas lenne rá.  

 

K. Nagy László képviselő a Bőcs Berzék felőli végén is van erre megfelelő hely.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2016. (III.31.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: 1956-os emlékhely kialakítása pályázat útján 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy pályázatot nyújtson be egy 

1956-os emlékmű kialakításra. A pályázat 100% támogatású. 

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 

 

 

Nagy László polgármester a nyílt ülést bezárta, mert több hozzászólás, javaslat nem volt és zárt 

ülést rendelt el.  

 

k.m.f. 

      

 

 

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

         polgármester        c. főjegyző  


