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Jegyzőkönyv 
 

 

 

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

(csütörtök) 10 órakor a Bőcsi Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

   Bálint László alpolgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester  

 K. Nagy László képviselő  

 

Távol maradását bejelentette: Dendel Barnabás 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 4 fő jelen van. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását.  

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2016. (IV.21.) önkormányzati határozata 

 

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

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Lakótelepi ingatlanok megvásárlása a Borsodi Sörgyártól 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

2. Injekciós tűgyár ingatlan megosztása a 115/2015.(VII.06.) önkormányzati határozat 

módosítása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

3. A „Sporttal a bőcsi Ifjúság egészségéért Alapítvány” MVH pályázaton nyert mikrobusz 

üzemeltetésének átadása a Bő-Víz Kft. részére 

Előadó: Nagy László polgármester 
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4. Bársony- patak meder kitakarítása 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

5. Egyéb bejelentések, indítványok 

Előadó: Nagy László 

 

6. Zárt ülés: 

 Bőcs, József A. u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlása 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Lakótelepi ingatlanok megvásárlása a Borsodi Sörgyártól  

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy beszélt Szilva Jánossal a 

Borsodi Sörgyár Ellátási Lánc igazgatójával a szűrőmező megvásárlásáról és szóba került a 

lakótelepi területek megvásárlása a Borsodi Sörgyártól.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2016. (IV.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: A 03/1 hrsz., a 914/56 hrsz., a 914/58 hrsz. és a 914/61 hrsz. alatti ingatlanok 

megvásárlása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és támogatja 

a Borsodi Sörgyár tulajdonát képező 52 ha-os 03/1 hrsz. alatti szűrőmező, 914/56 hrsz., 914/58 

hrsz. és a 914/61 hrsz. ingatlanok megvásárlását az alábbi irányárak szerint: 

 03/1 hrsz alatti ingatlan irányára: 8.800.000 Ft + ÁFA 

 914/56 hrsz. alatti ingatlan iránya: 400.000 Ft + ÁFA 

 914/58 hrsz. alatti ingatlan iránya: 400.000 Ft + ÁFA 

 914/61 hrsz. alatti ingatlan iránya: 400.000 Ft + ÁFA 

Az ingatlanok kialakítását, művelési ág változását és az átírással kapcsolatos költségeket az 

önkormányzat vállalja. 

Felhatalmazza polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a 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   
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2. napirendi pont: Injekciós tűgyár ingatlan megosztása a 115/2015. (VII.06.) 

önkormányzati határozat módosítása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy már van arról határozat, 

hogy a tűgyár ingatlan megosztásra kerüljön út alakítás céljából. Javasolja a határozat 

módosítását egy nagyobb rész leválasztását, így a terület megosztását. A megosztott terület ne 

útként kerüljön meghatározásra, mert azt a területet több célból fel lehet használni.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2016. (IV.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Injekciós tűgyár ingatlan megosztása, a 151/2015. (VII.04.) önkormányzati 

határozat módosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és támogatja a 1/1 arányban tulajdonát 

képező Bőcs belterületén fekvő, 940 hrsz-ú, 2 ha 8017 m2 térmértékű, „kivett telephely” művelési 

ágú ingatlan megosztását a határozat mellékletét képező vázrajz szerint.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, geodéta 

megbízásával. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

3. napirendi pont: A „Sporttal a bőcsi Ifjúság egészségéért Alapítvány” MVH pályázaton 

nyert mikrobusz üzemeltetésének átadása a Bő-Víz Kft. részére 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az MVH felé kérelmet 

nyújtott be a „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány, hogy az MVH pályázaton nyert 

mikrobusz üzemeltetése átkerüljön a Bő-Víz Kft.-hez. Az üzemeltetés feltételeit az önkormányzat 

biztosítja.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2016. (IV.21.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány pályázaton nyert VW mikrobusz 

üzemeltetése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 támogatja, hogy a „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány pályázaton nyert 

VW mikrobusz üzemeltetését a Bő-Víz Nonprofit Kft. végezze 

  az üzemeltetés feltételeit vállalja 

 a gépkocsi üzemeltetésre átadásig felmerült költségeket visszatérítendő támogatásként 

biztosít 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére, megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Hideg Róbert „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány elnök 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

 

 

4. napirendi pont: Bársony patakmeder kitakarítása 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester kezdeményezi a malom melletti terület és a Bársonyos-patak 

partszakasz és meder kitakarítását.  

 

Nagy László polgármester egyetért a javaslattal, mert így a környék az emberek részére vonzó 

lenne.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2016. (IV.21.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bársonyos-patak meder kitakarítása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a malom és a híd környékét és a 

Bársonyos-patak meder kitakarítását, kotrását, a partszakasz fásítását, rendbetételét. A 

munkálatokhoz szükséges fedezetet biztosítja a tartalék terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére, szükség esetén 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

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

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, 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  


