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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület rendkívüli ülésén 2016. április 11-én 

(hétfő) 13 órakor a Bőcsi Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

   Bálint László alpolgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester  

 Dendel Barnabás képviselő 

   K. Nagy László képviselő  

 

Távol maradását bejelentette: 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 5 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását.  

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2016. (IV.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 2016. április 11-ei nyílt ülés napirendi pontjai 

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Hozzájárulás Miskolc MJ Város közgyűlése által megalkotásra kerülő a szociális és 

gyermekjóléti rendelethez  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Önkormányzat tulajdonát képező nyárfaerdő kivágása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról szóló törvényi módosításról 

Előadó: Nagy László polgármester 

      Török Barna c. főjegyző 
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4. Szúnyogirtás Bőcs illetékességi területén 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Bőcs Község Önkormányzata –Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit 

Kft. közötti megbízási keretszerződés megtárgyalása 

 Bőcsi Polgármesteri Hivatal létszám bővítés 

 

6. Zárt ülés: 

 Diószeghy László fellebbezése 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Hozzájárulás Miskolc MJ Város közgyűlése által megalkotásra kerülő a 

szociális és gyermekjóléti rendelethez  

 

Török Bana c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Miskolc MJ város közgyűlése a 

testület hozzájárulását kéri a szociális és gyermekjóléti rendelet megalkotásához és a szolgáltatási 

díjak megállapításához. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2016. (IV.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Hozzájárulás Miskolc MJ Város közgyűlése által megalkotásra kerülő a szociális és 

gyermekjóléti rendelethez 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Miskolc Megye Jogú 

Város Önkormányzata megalkossa a szociális és gyermekjóléti rendeletet és megállapítsa a 

szolgáltatási díjakat.  

Felhatalmazza 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 

    Miskolc Megye Jogú Város Önkormányzata     
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2. napirendi pont: Önkormányzat tulajdonát képező nyárfaerdő kivágása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy belterületen jegyzői 

engedély elég a fakivágáshoz, de mivel önkormányzati területről van szó, a testület engedélyére 

is szükség van. Három területről lenne szó a 384/4 hrsz., 378 hrsz. és a 943 hrsz-on lévő erdőkről.  

Nem most kerülnének kivágásra, hanem várnák, vele mert ha nem nyerünk azon a pályázaton 

amelyben szeretnék beletenni új szalmabála tároló építését, akkor az ezekről kinyerhető 

faanyagból kerülne megépítésre a tároló, mert arra mindenképpen szükség van.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2016. (IV.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező nyárfaerdő kivágása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a tulajdonában lévő 384/4 

hrsz., 378 hrsz. és 943 hrsz. alatti erdők kivágását.  

Felhatalmazza a polgármestert fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére a szükség szerinti 

szerződések aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

     

 

 

3. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 

        Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról szóló törvényi módosításról 

 

Török Barna c. főjegyző javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Ügyrendi, Sport, 

Egészségügyi és Szociális javaslata alapján módosítsák a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendeletet.  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megalakult a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt, melynek a feladata, hogy országosan 

egységes díj- és beszedési rendszert alakítson ki. Bárhogyan is lesz az önkormányzatnak kötelező 

feladata a hulladékelszállítás megoldása.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
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11/2015. (VIII.04) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és a 88.§ (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. §. A „R” 7. §-a kiegészül (4), (5), (6) és (7) bekezdéssel az alábbiak szerint: 

„(4) Azon házas ingatlanok, ahol 2/3 fő nyugdíjszerű ellátásban részesülő rendelkezik bejelentett 

lakcímmel és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 90.000 Ft-ot, a 120 literes 

gyűjtőedény használatára jogosult, de a 60 literes gyűjtőedényzet után járó díjat köteles 

megfizetni.  

(5) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást. A kérelem beadása a 2 sz. melléklet 

szerinti formanyomtatványon történik.  

(6) A kérelmet az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.  

(7) A (4) bekezdésben meghatározott kedvezmény különbözetét az önkormányzat finanszírozza a 

szolgáltató részére.” 

2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályon kívül helyezve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VIII.04.) 

önkormányzati rendelet 13. § (6) bekezdése. 

2. számú melléklet 

 

Bőcsi Polgármesteri Hivatal  

3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

 

 

 

 

KÉRELEM 
 

120 literes gyűjtőedény használata mellett 60 liter hulladék utáni díjkedvezmény 

igénybevételéhez 

 

A nyomtatványt kérjük olvashatóan kitölteni. 

 

Kérelmező neve_________________, születési neve:_____________________________ 

születési hely: _____________________________, születési idő:_____________________, 

anyja neve: ______________________________TAJ száma (orvosi kártya 
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száma):_______________,     

3574 Bőcs, _____________________ szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Bőcs Község 

Önkormányzatához, hogy részemre 120 literes gyűjtőedény használata mellett 60 liter hulladék 

utáni díjkedvezményt biztosítani szíveskedjenek. 

 

Mellékelten becsatolom egy főre jutó jövedelem megállapításához a nyugdíj összegéről szóló 

igazolásokat. 

  

Nyilatkozatok: 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt közölt adatok és 

nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek.  

 

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. 

 

Bőcs, 2016. ______________________ 

 

 

 

         ________________ 

         kérelmező aláírása 
 

A rendeletet kapja: Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

              Hegedűs Erika főtanácsos 

          Bő-Víz Nonprofit Kft.  

          Zöld Völgy Nonprofit Kft.  

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester érdeklődik, hogy nem lehetne néhány helyen Szemét lerakása 

tilos táblát elhelyezni, mert több helyen látott már kidobott szemetet.  

 

Nagy László polgármester szerint 50 méterenként lehetne táblát elhelyezni. Mindenki tudja, 

hogy tilos kidobni a szemetet. Ideje lenne a már pár éve megrendezett nagy lomtalanítást, 

szemétgyűjtést megismételni.  

 

 

4. napirendi pont: Szúnyogirtás Bőcs illetékességi területén 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet ahhoz, hogy 2016. évben is legyen 

szúnyogirtás Bőcsön az Országos Tiszti Főorvosi Hivataltól engedélyt kell kérni. Ez úgy 

lehetséges, ha egy olyan céggel kötünk szerződést, aki végezhet szúnyogirtást. Tavaly a Komplex 

Air Kft. végezte Bőcsön a szúnyogirtást, most is ők küldtek szerződés tervezetett. Nem kötelező 

velük kötni majd a szúnyogirtásra a szerződést, de az engedélyt mindenképpen meg kell kérni.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2016. (IV.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: 2016. évi szúnyogirtás  

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2016. évi szúnyogirtást és 

ehhez biztosítja a pénzügyi fedezetet.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés 

aláírásra.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

 Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

5. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, TOP-os pályázatok elkészítésére 

keretszerződést kötött az önkormányzat a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-

vel. Javasolja, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében is ez a cég készítse el az önkormányzat 

pályázatait.  

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2016. (IV.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzata – Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 

VP megbízási keretszerződés  

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Taktaköz-Hernádvölgye 

Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-vel történő Vidékfejlesztési Program keretében (VP) megbízási 

keretszerződés megkötését. A Kft. feladata a pályázatok elkészítése. 

Felhatalmazza a polgármester a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 



7 

 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

    Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szükséges a polgármesteri 

hivatal létszámának bővítése egy fővel.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/201. (IV.11.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bőcsi Polgármesteri Hivatal létszám bővítés 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 engedélyezi egy fő köztisztviselő kinevezését a Polgármesteri Hivatalban általános 

igazgatási előadó munkakörbe 

 fenti állás hely betöltésének időpontja 2016.április 15.  

Felhatalmazza a c. főjegyzőt a fentiekkel kapcsolatos feladatok végrehajtására.  

 

Felelős: polgármester 

   c. főjegyző 

Határidő: azonnal, illetve 2016. április 15. 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester  

    Török Barna c. főjegyző 

    Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó főtanácsos 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

 

 

K. Nagy László képviselő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Pócsi Katalin ingatlana előtt 

is sok gally van, érdeklődik, hogy azt onnan nem lehetne elszállítani? 

 

Nagy László polgármester már beszélt vele, meg lesz oldva, csak egy kis türelmet kér.  

 

 

K. Nagy László képviselő érdeklődik, hogy ismer-e valaki olyan szakembert, aki segíteni a 

futballpályát szétfurkáló vakondoktól megszabadulni.  

 

Nagy László polgármester majd felveszi azzal a bogármérnökkel a kapcsolatot, aki pár éve a 

patkányirtást is végzete Bőcsön. 
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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  


