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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén 2016. május 23-án (hétfő) 10 

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  

 Nádasi Ildikó képviselő (megérkezett 11 óra 45 perckor) 

 Ujlaki István képviselő 

      

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barna c. főjegyző  

                                                   Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

                                                   Csontos Bence előadó 

                                                   Budai Bertalan nemzetiségi önkormányzat elnök 

 

Meghívottak: Bai Lászlóné    Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Stefánné Nagy Magdolna  Élhetőbb Bőcsért Nonprofit Kft. ügyvezető 

  Csucsiné Török Dóra   óvodavezető 

  Nagy Gergely   Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület elnöke 

  Nánási Erzsébet  Rózsafa Hagyományőrző Egyesület elnöke 

  Hudák Béla    Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnök 

   

 

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 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: A 2016. május 23-ai nyílt ülés napirendi pontjai 

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása, 

rendeletalkotás 
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Pénzügyi Bizottság beszámolója a zárszámadásról 

Előadó: Nagy László polgármester 

              Ujlaki István PB elnök 

              Villásné Dobai Ildikó 

 

2. 2015. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása. 

PB jelentése a 2015. évi belső ellenőrzésről 

Előadó: Nagy László polgármester 

             Török Barnabás c. főjegyző 

   Ujlaki István PB elnök 

 

3. 2015. évben támogatásban részesített társadalmi és civil szervezetek beszámolója a 

támogatás felhasználásáról. 

Előadók: Bőcs Sport Klub támogatása                                     

   Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület                     

   Rózsafa Hagyományőrző Egyesület                            

   Bőcsi Polgárőr Egyesület                                             

   Bőcsi Horgász Egyesület                                                

   Sporttal a Bőcsi Ifjúságért Egészségéért Alapítvány                      

 

4. Az önkormányzat tulajdonát képező Kft-k beszámolója 2015. évi gazdálkodásról 

Előadó: Bai Lászlóné ügyvezető Bő-Víz Kft., 

              Takács Anita ügyvezető Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 

              Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető Élhetőbb Bőcsért Kft.  

 

5. Hernád Óvoda-Bölcsőde munkájáról tájékoztató és nyári szünidejének megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

   Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

6. Telekom Nyrt. flotta szerződés megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Bőcsi Általános Iskola kérelme  

Előadó: Nagy László polgármester 

 

8. „Elveszett hétvége” programon részvétel 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

9. Gyermekorvosi javaslat a nyári rendelési idő meghatározására 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

10. Közösségi-ház bérbeadása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

11. Utak karbantartása 

Előadó: Nagy László polgármester 
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12. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 Idősek Otthona térkövezése 

 Budai Bertalan kérelme 

 Libárt Rudolf kérelme 

 Önkormányzati dolgozók támogatása 10 eFt/fő + autóbusz 

 

13. Zárt ülés: 

 Tőkés Bence fellebbezése az Ügyrendi, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

határozata ellen 

 Tájékoztatás a Körömi halnevelő telep értékesítéséről 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet 

megtárgyalása, rendeletalkotás 

Pénzügyi Bizottság beszámolója a zárszámadásról 

 

Nagy László polgármester megkéri Ujlaki Istvánt a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a PB véleményét a 2015. zárszámadással kapcsolatban. 

 

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

az önkormányzat 2015. évi zárszámadását és azt rendben levőnek találta, javasolja a zárszámadás 

elfogadását.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a zárszámadással vagy a 

beszámolóval kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta.  

 

Bőcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi 

rendeletet: 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva és a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevétele 

mellett a 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:   

 

1.§ 
Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi gazdálkodásról szóló 

zárszámadását  

1.945.121 eFt bevétellel 

1.658.526 eFt kiadással 
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állapítja meg.  

 

2. § 

A teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - működési és felhalmozási célú 

bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja be. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzat teljesített bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint 

részletezve a rendelet 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 7, 8, 8.1 mellékletei tartalmazzák.  

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint 

részletezve a rendelet 1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10,10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 

10.7, 10.8, 11, 11.1, 12, 12.1 mellékletei tartalmazzák.  

 

4. § 

 

(1)A beruházási kiadások teljesítését részletezve a rendelet 13. melléklete tartalmazza.  

(2)A felújítási kiadások teljesítését tagolva a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

(3)Az egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a rendelet 15. melléklete 

tartalmazza.  

(4) Céltartalék célonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza. 

(5)A költségvetési szervek létszámát e rendelet 17. és 18. melléklete tartalmazza 

(6) Az önkormányzat pénzkészlet változását a rendelet 19. melléklete mutatja be.  

(7)Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 286.575 

eFt. 

 Felhasználható maradvány:    286.575 eFt 

 Ebből működési célú:    286.575 eFt 

A jóváhagyott maradványt a 20. melléklet tartalmazza.  

(8)A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 

21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 21.1. melléklete mutatja be. 

(10) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 22. melléklet mutatja 

be. 

(11) Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható 

összegével együtt 23. számú melléklet tartalmazza. 

(12) Kimutatás a közvetett támogatások 2015. évi tervezet összegéről a 24. melléklet tartalmazza.  

(13) Kimutatás a saját bevételek összegéről a 25. melléklet tartalmazza.  

(14) Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő 

végéig fennálló összegéről 26. melléklet tartalmazza. 

(15) A kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről szóló 

adatokat a 27. melléklet tartalmazza. 

(16) A helyi önkormányzat tulajdonába álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

2015. évi kötelezettségekről és részesedésekről szóló adatokat a 28. melléklet tartalmazza. 

(17) az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségének bemutatását a 29. melléklet tartalmazza.  
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(18) A 30.1, 30.2, 30.3. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásból finanszírozott  

támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait projektenként. 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.   

(2) Hatályát veszti a Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. 

 

A rendelet kapja: Nagy László polgármester 

       Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

2. napirendi pont: 2015. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés ismertetése, elfogadása. 

PB jelentése a 2015. évi belső ellenőrzésről 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri hivatal belső 

ellenőrzést a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Belső 

Ellenőrzési Osztálya végzi. A 2015-ös évben az önkormányzat, polgármesteri hivatal 

informatikai rendszerének szervezettségét, megbízhatóságát és biztonságát ellenőrizte, valamint a 

pénztár és a belső szabályzatok kerültek ellenőrzésre. Intézkedési javaslatot nem tettek, mindent 

rendben találtak.  

 

Nagy László polgármester megkéri Ujlaki István, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondja 

el a Pénzügyi Bizottság véleményét.  

 

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

2015. évi belső ellenőrzési jelentést, javasolja elfogadásra.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Jelentés a belső ellenőrzésről 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi belső 

ellenőrzési jelentést.  

A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Villásné Dobai Ildikó főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Miskolc MJ Város Belső Ellenőrzési Osztály 



6 

 

    Hegedűs Erika főtanácsos 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos 

 

 

3. napirendi pont: 2015. évben támogatásban részesített társadalmi és civil szervezetek 

beszámolója a támogatás felhasználásáról 

 

Nagy László polgármester felkéri a meghívott civil szervezetek képviselőt, hogy tartsák meg 

beszámolójukat a 2015. évben az önkormányzattól kapott támogatások elszámolásáról.  

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Nagy Attila 

BKSC elnöke nem tudott megjeleni az ülésen és megkérte, hogy ismertesse a BKSC labdarúgó és 

kézilabda szakosztályok 2015. évi költségvetését és tájékoztassa a Képviselő-testületet a 

támogatás felhasználásról.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcs Község Sport Club (BKSC) beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a Bőcs Község 

Sport Club 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

Vissza nem térítendő támogatás összege:12.000.000 Ft működési támogatásra. 

Vissza nem térítendő támogatás: 12.790.898 Ft, mely a TAO-s pályázatok önrész fedezete.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Nagy Attila BKSC elnök 

 Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető  

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

 

Nagy Gergely Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület elnöke tájékoztatja a Képviselő-

testületet az egyesület 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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80/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit 

Kft. 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

Támogatás összege 1.000.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Nagy Gergely, Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület elnöke 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

 

Nánási Erzsébet „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület elnöke tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a 2015. évben 1.000.000 Ft támogatást kapott az egyesület, majd részletesen 

ismerteti, hogy mire költötték el.  

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a „Rózsafa” 

Hagyományőrző Egyesület 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolóját. 

Támogatás összege 1.000.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Nánási Erzsébet „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület elnöke  

     Bai László Bő-Víz Kft. ügyvezető 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

 

Ujlaki István Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület titkára részletesen ismerteti a 

1.500.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználást.  

 



8 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester érdeklődik, hogy a kiadások között megjelenő ajándékok alatt 

mit kell érteni? 

 

Ujlaki István Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület titkára tájékoztatja a Képviselő-

testületet, hogy a polgárőrök mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik a feladatukat. 

Jutalomként minden polgárőr kapott 5.000 Ft ajándékutalványt és kisebb ajándékokat (toll, stb..) 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a Bőcsi Önkéntes 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló beszámolóját. 

Támogatás összege: 1.500.000 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Ujlaki István Bőcsi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület titkár  

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Tógyi Zoltán 

Bőcsi Horgász Egyesület elnöke nem tudott megjeleni az ülésen és megkérte, hogy tájékoztassa a 

Képviselő-testületet az egyesület 2015. évi támogatás felhasználásról, amit kizárólag csak 

haltelepítésre fordítottak. 

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Horgász Egyesület beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a Bőcsi Horgász 

Egyesület 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

Támogatás összege: 259.500 Ft. 
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Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Tógyi Zoltán Bőcsi Horgász Egyesület elnök 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hideg Róbert 

„Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány elnöke nem tudott megjeleni az ülésen és 

megkérte, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet az alapítvány 2015. évi támogatás 

felhasználásról. A működéshez 200.000 Ft támogatást kapott, valamint 1.500.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást a pályázati úton nyert busz beszerzéséhez.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és jóváhagyja a „Sporttal a bőcsi 

Ifjúság egészségéért” Alapítvány 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról 

szóló beszámolóját. 

Működéshez nyújtott támogatás összege: 200.000 Ft. 

Fejlesztéshez nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 1.500.000 Ft a pályázaton nyert 

gépkocsi felszereltség növelésére. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 Hideg Róbert „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány elnök 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

4. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonát képező Kft-k beszámolója 2015. évi 

gazdálkodásról 

 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft ügyvezetője tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bő-Víz Kft. 
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2015 éves gazdálkodásáról.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bő-Víz Nonprofit Kft. 2015. évi beszámoló elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bő-Víz Nonprofit Kft. 2015. évi 

mérleg beszámolóját. 

A támogatás összege: 89.930 eFt. 

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 Nonprofit Kft. ügyvezető 

               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

--- 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bő-Víz Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi mérleg 

eredménye 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bő-Víz Bőcsi Víziközmű 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi éves beszámolóját az alábbi számokkal: 

 mérleg főösszeg: 38.653 eFt 

 saját tőke: 6.775 eFt 

 mérleg szerinti eredménye 0 Ft 

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 Nonprofit Kft. ügyvezető 

               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

---- 



11 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 2015. évi éves beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bőcsi Vagyonkezelő Kft. 2015. 

évi éves beszámolóját az alábbi számokkal: 

 mérleg főösszeg: 2.526  eFt 

 saját tőke: 2.526 eFt 

 mérleg szerinti eredménye:  -8 eFt 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Takács Anita Bőcsi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 

               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bőcsi 

Vagyonkezelő Kft. jegyzett tőkéje 3 millió forint, ami megfelel a törvényi előírásoknak. 2008 óta 

csak bankköltségei vannak, amit miatt a saját tőkéje lecsökkent. Beszélt erről Dr. Nikházy László 

ügyvéd úrral, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy a saját tőke nem lehet kevesebb, mint a 

jegyzett tőke.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Vagyonkezelő Kft. saját tőke  

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bőcsi Vagyonkezelő Kft. saját tőkéjét 

kiegészíti 3 millió forintra. A feltőkésítéshez szükséges összeg: 474.000 Ft-tal.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Takács Anita Bőcsi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 

               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

  

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Vagyonkezelő Kft. banki költségek 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bőcsi Vagyonkezelő Kft. működése során 

felmerült költségekeit (bank, illeték) átvállalja.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Takács Anita Bőcsi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 

               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

--- 

 

Stefánné Nagy Magdolna „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. ügyvezető tájékoztatja a 

Képviselő-testületet, hogy az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásról, amely  az egy fő 

alkalmazott munkabérét és járulékait fedezte. 

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy van valakinek észrevétele, hozzászólása a napirendi 

ponthoz, amennyiben nincs, akkor javasolja annak elfogadását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 2015. évről szóló beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit 

Kft. 2015. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. 

A támogatás összege: 1.421 eFt 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

--- 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit 

Kft. 2015. évi mérleg szerinti eredmény: 

 mérleg főösszeg: 57.439 eFt 

 saját tőke: 3.000 eFt 

 mérleg szerinti eredménye 0  Ft 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Stefánné Nagy Magdolna ügyvezető 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

5. napirendi pont: Hernád Óvoda-Bölcsőde munkájáról tájékoztató és nyári szünidejének 

megtárgyalása 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy munkaterv alapján 

dolgoznak, amit majd augusztusban zárnak, ezt követően tart majd beszámolót a Képviselő-

testületnek. Április 20. és május 20. között lehetett beiratkozni, négy gyermek nem iratkozott be. 

A szülőket megfogják keresni. Két olyan gyermek van, akik betegek, ezért kérték, hogy ne 

kelljen óvodába járniuk. Ősszel 142 gyermekkel kezdik meg az óvodai tanévet.  

 

Nagy László polgármester a nyári gyermek étkeztetés miatt meg kell beszélniük az óvoda nyári 

nyitva tartását. Érdeklődik, hogy törvény szerint mennyit lehet zárva az óvoda. Ha a napközi 

konyhát egy időközben felmerülő pályázat miatt nem tudnánk használni, akkor a belső-bőcsi 

óvodába lesz majd megoldva a nyári gyermek étkeztetést.  

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető a törvény azt határozza meg, hogy 221 napot kell nyitva 

lennie az óvodának. Ebbe belefér, hogy augusztus 1. és augusztus 21. között zárva legyen az 

óvoda.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Hernád Óvoda nyári szünet 

 

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

2016. augusztus 1-től – augusztus 21-ig.  
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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 

 

 

6. napirendi pont: Telekom Nyrt. flotta szerződés megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Telekom Nyrt. új flotta 

szerződést ajánlott fel, mely szerint az alapdíj 1700 Ft + ÁFA lesz, a percdíjak belföldi vezetékes 

és mobilhálózatba 0 Ft, korlátlan SMS.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Telekom Nyrt. flotta szerződés megújítása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Telekom Nyrt.-vel 

a flotta szerződés megújítását. 

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 

      Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

      Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

7. napirendi pont: Bőcsi Általános Iskola kérelme  

 

Nagy László polgármester ismerteti a Bőcsi Általános Iskola kérelmét.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Jutalom tábor a jeles tanulók részére 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Bőcsi Általános Iskola jeles 

tanulók jutalomtábor költségeit. A támogatás mértéke: 100.000 Ft. 
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Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Lipták Zsolt iskolaigazgató 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

8. napirendi pont: „Elveszett hétvége” programon részvétel 

 

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

megyei program, amelyen tavalyi évhez hasonlóan az idén is szeretné az önkormányzatot 

képviselni.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: „Elveszett hétvége” programon részvétel 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az „Elveszett hétvége” megyei 

rendezvény részvételi költségeit, melynek összege 150.000 Ft + ÁFA.  

A rendezvény időpontja: 2016. június 11-12. 

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 pénzügyi főelőadó 

 

 

9. napirendi pont: Gyermekorvosi javaslat a nyári rendelési idő meghatározására 

 

Nagy László polgármester ismerteti Dr. Oláh Ibolya doktornő kérelmét, mely szerint a nyári 

hónapokban a betegforgalom jelentősen csökken, ezért engedélyt kér a rendelési idő rövidítésére.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Gyermekorvos nyári rendelési idő meghatározása 
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Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyta a gyermekorvosi nyári rendélési 

időt: 2 óra/nap 2015. június 15.-től augusztus 19-ig. 

Rendelési idő:   

Hétfő: 10.00-12.00 

Kedd: 12.00-14.00 

Szerda: 10.00-12.00 

Csütörtök: 12.00-14.00 

Péntek: 10.00-12.00 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

 

 

Nádasi Ildikó képviselő megérkezett a tárgyalóterembe. 

 

 

10. napirendi pont: Közösségi-ház bérbeadása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megkereste egy OKJ-s 

képzéseket tartó cég, hogy nincs-e az önkormányzatnak olyan helyisége, amit bérbe tudna adni 

erre a célra. A Közösségi-ház jutott eszébe, erre kellene bérleti díjat meghatározni.  

 

Nánási Erzsébet „Rózsafa” Hagyományőrző Egyesület elnök már volt ilyen, és ebből szerzett  

tapasztalok alapján nem tartja jó ötletnek. 

 

Nagy László polgármester az kompetencia képzés volt, ez most nem az lesz. OKJ-s képzéseket 

szeretnének tartani, ahol szakmát tanulhatnának az érdeklődők, mint például műköröm építés stb. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Közösségi-ház bérbeadása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közösségi-ház bérbeadását. A 

bérleti díjat 120.000 Ft/hó-ban állapítja meg.  

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére, a szerződés 

aláírására. 

 

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 pénzügyi főelőadó 

 

 

11. napirendi pont: Utak karbantartása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hamarosan megjelenik az 

Önkormányzati utak karbantartása című pályázat. Először a szőlő sort kellene rendbe tenni, de 

nem lehet olyan úttal pályázni, aminek a rendbetétele már elkezdődött az Útőr program 

keretében. Olyan gépekre is lehet pályázni, amivel a külterületi utak karbantartására alkalmas. De 

erre a pályázatra egy önkormányzatnak nem érdemes pályáznia, hanem több önkormányzat 

összefogásával lehet esély a pályázat megnyerésére.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Önkormányzati külterületi utak karbantartása pályázat útján 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati utak karbantartására kiírására kerülő 

pályázattal kapcsolatban kezdjen tárgyalásokat a környező települések polgármestereivel.  

 amennyiben nincs társönkormányzat, akkor Bőcs Önkormányzata egyedül pályázik 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

     Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó 

 

 

12. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megjelent a TOP-3.2.2. 

pályázati kiírás, amelynek keretében bővíthetnék a szalmabálás fűtési rendszert. Épülne egy új 

szalmabálás kazán és egy szalmabála tároló, bekapcsolódna a szalmabálás fűtési rendszerbe az 

orvosi rendelő, a tekepálya és a faluház. Beszerzésre kerülne egy traktor a szalmabálák 

mozgatásához, és a tekepálya déli tetőfelületére napelemek kerülnének.  

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy KBM iroda fűtését meg kell 

oldani, mert nagy magas gázszámlák jöttek. Javasolja, hogy a belső-bőcsi óvoda szalmabálás 

fűtésre csatlakoztassák rá.  
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Csicsek Zoltán alpolgármester ha lesz költségvetés ennek a megvalósítására, akkor térjen erre 

vissza a testület.  

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Idősek Otthona épülete 

mögött van egy filagória, melyhez kavicsos út vezet. Ezen az úton az öregek nehezen tudnak 

közlekedni. Javasolja a terület lebetonozását vagy térkövezését, kb. 300 m2 területről lenne szó. 

Ujlaki István képviselő a parkoló is térkővel került kialakításra, így ezt a területet is ezzel 

kellene megoldani.  

 

Csicsek Zoltán alpolgármester támogatja a beruházást, értéknövelő lenne.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Idősek Otthona udvarának térkövezése 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Bőcsi Idősek Otthona udvarának 

térkövezését. Az ehhez szükséges összeget a tartalék terhére biztosítja.  

Irányár: 1 millió Ft. 

Kivitelező: Bő-Víz Kft. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda előadó, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

     Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

 

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

vízszivattyúra a Bőcsi Idősek Otthonába. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Idősek Otthona részére szivattyú 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Bőcsi Idősek Otthona udvarán 

akna elkészítését és egy szivattyú vásárlását. Az ehhez szükséges összeget biztosítja.  

Kivitelező: Bő-Víz Nonprofit Kft.  

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 

      Mogyorósi Anikó Vanda előadó, mint eljáró ügyintéző 

      Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

      Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök nem kéri, hogy zárt ülésen tárgyalják a kérelmét.  

 

Nagy László polgármester ismerteti Budai Bertalan kérelmét, mely szerint lakás felújításra 

szeretne kamatmentes kölcsönt kérni.  

 

Török Barna c. főjegyző nincs erre lehetőség az önkormányzatnál.  

 

Budai Bertalan nemzetiségi elnök visszavonja a kérelmét.  

 

 

Nagy László polgármester ismerteti Libárt Rudolf kérelmét, melyben a nagy szalmabálás kazán 

miatt panaszkodik. A felsorolt panaszok nem a szalmabálás kazán miatt vannak. A fűtési 

időszakban kialakuló szmog, nemcsak a szalmabálás kazán miatt van, hanem mert sokan áttértek 

szilárd tüzelésre a gáz helyett. Az elpergett szalmák összeszedésére jobban oda fognak figyelni.  

 

 

Nagy László polgármester javasolja, hogy az idén támogassa a Képviselő-testület az 

önkormányzati dolgozók kirándulását.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Önkormányzati dolgozók 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

 autóbusszal és pénzzel (10 e Ft / fő) támogatja az Önkormányzat dolgozóinak a 

kirándulását  2016. évben az alábbi intézmények esetében:  

        Polgármesteri Hivatal dolgozói 

        Konyhai dolgozók 

         Faluház dolgozói 

       Bő-Víz Kft. dolgozói 

       Hernád Óvoda dolgozói 

       Családsegítő Szolgálat dolgozói 

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 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

                                    Takács Edina intézményvezető 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. mb. vezető 

    Ujjné Pálházi Anita Faluház vezető 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

    Sósné Magyar Judit élelmezésvezető 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a berzéki gyermekek 

szállításra lejár a szerződés a KLIK-kel. Az öt éves pályázati fenntartási időszak már lejárt. 

Próbál a KLIK-kel tárgyalni a szerződés újrakötéséről, de nem biztos, hogy fognak vele 

foglalkozni, ezért a szállításban érintett gyerekek szüleivel kellene inkább felvenni a kapcsolatot.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődi, hogy az önkormányzat és a szülők megállapodása alapján 

történne ezután a gyerekek szállítása? 

 

Nagy László polgármester  a tiszalúci szülőkkel is van ilyen megállapodás, ők a üzemanyag ot 

fizetik.  

 

Dendel Barnabás képviselő érdeklődik, hogy nem hosszabbítható meg a szerződés a KLIK-kel? 

 

Nagy László polgármester meg fogjuk próbálni, de fent kell tartani a szállítást.  

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy a szerződés kötés egy évre történne? 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Környező településen lakó gyermekek szállítása a Bőcsi Általános Iskolába 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a környező településen lakó 

gyermekek szállítását a Bőcsi Általános Iskolába. A gyermekek szüleit terhelő összeg a 

szállítással kapcsolatban az üzemanyag költsége.   

Szállítást a Bő-Víz Kft. végzi. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda előadó, mint eljáró ügyintéző 
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    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

    Bai Lászlóné Bő-Víz Kft. ügyvezető 

 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bársonyos-patak 

meder rendbetételéhez szükséges összeg kb. 300.000 Ft.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bársonyos-patak meder kitakarítása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiegészíti a 72/2016. (IV.21.) 

önkormányzati határozatát, mely szerint támogatja a Bársonyos-patak meder kitakarítását, 

kotrását, a partszakasz fásítását, rendbetételét. A munkálatokhoz szükséges összeget 300.000 Ft-

ot biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedés megtételére, szükség esetén 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Mogyorósi Anikó Vanda főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

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

Egyesület visszafizette a tagikölcsönt, de újabb kölcsönre lenne szükségük.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bükk-Térségi LEADER Egyesület kölcsönkérelme  

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a kölcsönkérelemről szóló 

kérelmet, aminek alapján Bükk-Térségi LEADER Egyesület részére egy évre – 2016.VI.1-től 

2017.V.31-ig - 4 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  
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

    Kristin Éva vezető tanácsos 

    Bükk-Térségi LEADER Egyesület 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy van az önkormányzat 

tulajdonába egy KUBUTA márkájú kis traktor. Erre kellene egy talajmarót vásárolni, mert ez 

könnyen tud mozogni kis helyeken is.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2016. (V.23.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Talajmaró vásárlása 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja talajmaró vásárlását. Beszerzésre 

fordítható összeg: 350.000 eFt. A gép a Bő-Víz Kft. részére kerül beszerzésre. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

      Mogyorósi Anikó Vanda előadó, mint eljáró ügyintéző 

      Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

Dendel Barnabás képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt elhagyta a tárgyalótermet. 

 

 

Ujlaki István PB elnök tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésén 

tárgyalták, hogy a tartozásokat újra gyűjtse ki a pénzügy.  

 

Nagy László polgármester szólni a fog a pénzügyeseknek, hogy tételesen gyűjtsék ki a 

tartozásokat, és a következő testületi ülésen majd részletesen foglalkoznak vele.  

 

 

K. Nagy László képviselő érdeklődik, hogy: 

 a Szabadság útnál, nem lehetne egy buszmegálló építését megoldani, mert nagyot kell 

lépni.  

 a Kossuth utcán sok helyen nem került vissza rendesen a járda, ezt hogyan lehetne 

megoldani.  
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Ujlaki István képviselő a Móriczon is több kátyú van. 

 

Nagy László polgármester majd a Bő-Víz Kft. munkatársával személyesen kimennek az említett 

helyszínekre és megbeszélik a lehetőségeket.  

 

 

Nádasi Ildikó képviselő érdeklődik, hogy lomtalanítással szükséges-e a darabolás, mert neki 

több lakos is jelezte, hogy nem tudja vagy csak nehezen tudja megoldani.  

 

Nagy László polgármester akinek ilyen gondja van, jelezze és a Bő-Víz Kft. majd segít ebben.  

 

 

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

ülést rendel el.  

 

k.m.f. 

      

 

 

 

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

         polgármester        c. főjegyző  


