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Jegyzőkönyv 
 

 

 

Készült Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testület ülésén 2016. június 27-én (hétfő) 10 

órakor a Bőcsi Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak: Nagy László polgármester 

   Bálint László alpolgármester 

   Csicsek Zoltán alpolgármester  

 Dendel Barnabás képviselő (megérkezett 10 óra 35 perckor) 

 K. Nagy László képviselő  

 Ujlaki István képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: Nádasi Ildikó képviselő 

      

Tanácskozási joggal részt vett: Török Barna c. főjegyző  

                                                     Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

                                                     Csontos Bence előadó 

 

Meghívottak: Dr. Csomós László   fogorvos 

  Csucsiné Török Dóra  óvodavezető 

  Takács Edina    intézményvezető 

 

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 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:  

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: A 2016. június 27-ei nyílt ülés napirendi pontjai 

 

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

napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:   
 

1. Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról  

Előadó: Dr. Birinyi Ildikó fogorvos 

             Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

             Dr. Sinka Csaba háziorvos 

             Ferenczné Szabó Tímea védőnő 
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2. Beszámoló a Bőcsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi működéséről 

Előadó: Takács Edina intézményvezető 

 

3. Óvodai csoport szám jóváhagyása 

Előadó: Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

 

4. Kötelező kényszerbetelepítés megtárgyalása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

5. Iskolai pedagógus nap támogatása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

6. Bőcsi Vadász társaság támogatása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

7. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása  

Előadó: Nagy László polgármester 

   Török Barna c. főjegyző 

 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról rendelet elfogadása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

9. A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása 

Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

10. Településképi eljárásról szóló rendelet (szakmai konzultáció) 

Előadó: Török Barna c. főjegyző  

 

11. Az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. működési költségének megemelése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

12. Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány részére egy hétre VW Transporter 

biztosítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

13. Közmunkások vezetőjének bérkiegészítése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

14. Tájékoztatás a körfogalom kialakítása pályázattal kapcsolatban 

Előadó: Nagy László polgármester  

 

15. Utcanevek és az házas ingatlanok nyilvántartásának pontosítása 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

16. Bársonyos utcai, stb. telkek átadása az ingatlanok tulajdonosainak 

Előadó: Nagy László polgármester 
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17. Iskolai konyha bővítése 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

18. 2016. évi konszolidációs alapból ismételt támogatás 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

19. Bérleti szerződés a Nort Port Média Kft.-vel 

Előadó: Nagy László polgármester 

 

20. Polgármester jutalmáról határozathozatal 

Előadó: Török Barna c. főjegyző 

 

21. Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

22. Zárt ülés: 

 Tartozások kivezetése a „BH” nyilvántartásból 

PB véleménye, javaslata 

Előadó: Nagy László polgármester 

              Ujlaki István PB elnök 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató az egészségügyi feladatok ellátásáról  

 

Nagy László polgármester megkéri Dr. Csomós László fogorvost, hogy tartsa meg 

beszámolóját.  

 

Dr. Csomós László fogorvos köszöni az önkormányzatnak, hogy a munkájukat korszerű 

eszközökkel felszerelt, jól kialakított rendelőben végezhetik. Az elmúlt egy évben 1597 felnőtt és 

1046 gyermek fordult meg a fogászaton. Iskolafogászati szűréseket félévente végzik.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Fogorvos tájékoztatója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Dr. Csomós László fogorvos 

tájékoztatóját.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

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

    

 

Nagy László polgármester ismerteti Dr. Sinka László háziorvos  tájékoztatóját. 

 a felnőtt háziorvosi alapellátás személyi illetve technikai feltételei biztosítottak 

 köszöni a vérszállítás lehetőségét a laborba 

 a rendelő betegforgalma 2015. évben 15328 fő volt 

 jelentős az ambuláns beteg száma mivel a szomszédos településeken pénteken 

nincs rendelés 

 a közmunkások napi problémát jelentenek 

 2015. évben elmaradt az influenza járvány 

 továbbra is a szív, keringési, légzési, reumatológiai megbetegedések állnak a 

vezető helyen, de feltűnően megszaporodott az allergiás megbetegedések száma 

 köszöni a Képviselő-testületnek, hogy az iparűzési adó megfizetését elengedték a 

számára 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Háziorvos tájékoztatója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Dr. Sinka Csaba háziorvos 

tájékoztatóját.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a védőnői beszámolót: 

 jelenleg a várandósok száma Belső-Bőcs 12 fő, Külső-Bőcsön 6 fő 

 az óvodai és iskolai szűrések rendszeresek 

 folyatódik a méhnyak szűrés Bőcsön 

 oltás elmaradás nincs, a tanácsadásra időben elhozzák a gyerekeket 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Védőnők tájékoztatója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Ferenczné Szabó Tímea védőnő 

tájékoztatóját.  
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Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

Nagy László polgármester ismerteti Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos tájékoztatóját: 

 betegforgalom a 2015. évben 7386 fő, ambuláns ellátás 694 fő 

 a születésszám jelenleg nem csökkent tovább 

 13 csecsemő kapott Rota vírus elleni védőoltást 

 minden évben szűrővizsgálatokat végeznek a védőnőkkel együtt 

 az elhízott gyermeke számának növekedése katasztrofális 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

113/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Gyermekorvos tájékoztatója 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Dr. Oláh Ibolya gyermekorvos 

tájékoztatóját.  

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

Dendel Barnabás képviselő megérkezett a tárgyalóterembe. 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a Bőcsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi 

működéséről 

 

Takács Edina intézményvezető: 

 2015. évben a családsegítő szolgáltatást igénybevevő bőcsi kliensek szám 142 fő, éves 

forgalom szám 469 

 2015. évben a gyermekjóléti gondozásban részesülők száma Bőcsön 43 fő, szakmai 

tevékenységek száma 822 

 szociális étkeztetésben részesítettek száma 70 fő 

 legnagyobb probléma a drog. A rendőrségen külön osztály foglalkozik ezzel. Nem hiszi, 

hogy ezt helyi szinten meg lehet oldani 

 

Nagy László polgármester a megelőzés a legfontosabb. A Máltai Szeretetszolgálat megkereste, 

hogy van pályázati lehetőség arra, hogy drog megelőzéssel kapcsolatos előadásokat tartsanak. 

Kéri, hogy Takács Edina vegye fel velük a kapcsolatot. Érdeklődik, hogy van-e gyermek éhezés 
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Bőcsön? 

 

Takács Edina intézményvezető Bőcsön nincs ilyen, mert jó a kapcsolat, mind a védőnővel, 

gyermekorvossal, óvodai dolgozókkal, meg van az információáramlás. 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elkezdődött a nyári gyermek 

étkeztetés. A tavaszi gyermekétkeztetés nem volt sikeres, hisz 114 gyermek igényelte és az első 

nap 13-an jelentek, a második nap már 8-an. A nyári szünetben 43 nap kell biztosítani a 

étkeztetést, 24-en jelentkeztek.  

 

Takács Edina intézményvezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy felül kell majd 

vizsgálni a szociális szolgáltatási koncepciót. Arra kéri a képviselő tagokat, hogy 

gondolkozzanak, hogy mi kerüljön bele.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

114/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi működéséről szóló beszámoló 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Bőcsi Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2015. évi működéséről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

 

 

3. napirendi pont: Óvodai csoport szám jóváhagyása 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szeptemberi 

létszám 140 gyermek, akik 7 csoportba kerülnének elhelyezésre. Törvényi előírás szerint a 

csoport létszám minimum 13 főnek kell lenni, az átlag létszámnak 20-25 főnek. A Belső-bőcsi 

óvodában 14 gyermek fog járni. Törvény szerint egy csoporthoz 2 óvónő szükséges, Farkas 

Sándorné nyugdíjba megy helyette kell majd egy embert felvenni.  

 

Nagy László polgármester érdeklődik, hogy minden óvónő után megkapjuk a támogatást? 

 

Csucsiné Török Dóra óvodavezető nem, mert az összlétszámtól is függ, nemcsak a 

csoportszámoktól.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

115/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Óvodai csoport szám 2016/2017 nevelési évben 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 

2016/2017. nevelési évi csoport szám 7 a Hernád Óvoda és Egyesített Óvoda-Bölcsődében. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

    Csucsiné Török Dóra óvodavezető 

       Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

4. napirendi pont: Kötelező kényszerbetelepítés megtárgyalása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet Szita Károly a Megyei Jogú 

Városok Szövetségének elnökétől kapott leveléről, melyben javasolják, hogy az önkormányzat 

fogjanak össze a kényszerbetelepítés ellen. Már hoztunk ilyen határozatot, de ezt erősítjük meg.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Betelepítési kvótával szembeni kiállás a 17/2016. (II.15.) önkormányzati határozat 

megerősítése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió 

kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszertelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. 

Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink 

biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.  

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 

beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

               Szita Károly Kaposvár polgármester 

 

 

5. napirendi pont: Iskolai pedagógus nap támogatása 

 

Nagy László polgármester minden éven támogatja az önkormányzat a Bőcsi Általános Iskola a 

pedagógus napi rendezvényét.  

 

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

117/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Iskolai pedagógus nap támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 80.000 Ft-tal támogatja a Bőcsi Általános 

Iskola pedagógus napi rendezvényét.  

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 

    Kristin Éva vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

6. napirendi pont: Bőcs és Vidéke Vadász Társaság támogatása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy vadfőző versenyen voltak a 

bőcsi vadászokkal, ahol különdíjasok lettek. A rendezvény való részvétel 150.00 Ft-be került a 

Bőcs és Vidéke Vadász Társaságnak, javasolja, hogy ezt az összeget az önkormányzat biztosítsa 

a részükre. 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcs és Vidéke Vadász Társaság támogatása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bőcs és Vidéke Vadász 

Társaságot. A vissza nem térítendő támogatás összege: 150.000 Ft. 

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 pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testültet, hogy a Bőcs Község 

Önkormányzata az idén képviseli magát a Borsodi Vágtán.  

 

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

119/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Borsodi Vágtán való részvétel  

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Bőcs Község Önkormányzat 

részvételét a 2016. évi Borsodi Vágtán. Az ehhez szükséges anyagi fedezetet biztosítja a tartalék 

terhére.  

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 pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

7. napirendi pont: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet: 

 a lakótelepi szemétgyűjtők elhelyezésével volt gond, ez ügyben volt egy megbeszélés, 

ahova az 52 meghívott lakos közül 8-an jelentek meg. Jelen volt a Zöld Völgy Nonprofit 

Kft. jogi és ügyfélszolgálati igazgatója, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a lakótelepen a 

kiosztott kukák helyett konténerek kerülnek kihelyezésre. Két helyen lesznek elhelyezve a 

konténerek, a hely kijelölésével két lakótelepi lakost bízott meg, a konténerek helyének 

kialakítását az önkormányzatnak kellene megoldania. Az egyiknek már van helye, de azt 

is fel kellene újítani 

 áprilistól a szemétszállítás díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 

és Vagyonkezelő Zrt. végzi. A befolyt díjak osztja szét a hulladékszállítást végző cégek 

között. Emiatt változott a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása, mely a képviselő-testületnek is el kell 

fogadnia.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Lakótelepen hulladékgyűjtő konténerek helyének kialakítása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a lakótelepen a hulladékgyűjtő 

konténerek helyének kialakítását. A munkálatok elvégzésével a Bő-Víz Nonprofit Kft. bízza meg.  

Felhatalmazza a polgármestert fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

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

    Bai Lászlóné Bő-Víz Nonprofit Kft. ügyvezető 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

--- 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a 

polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a döntés 

meghozatalától számított 15 napon belül küldje meg a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Munkaszervezete részére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                           Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

8. napirendi pont: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról rendelet elfogadása 

 

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

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet ismét módosítani kellene, de helyette javasolja 

egy új rendelet elfogadását.  

 

A Képviselő-testületet 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

7/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

 

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: 

 

Általános rendelkezések 
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1. § 

 

(1) Bőcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzata) a jelen rendeletben foglaltak 

szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) 

biztosításáról Bőcs Község közigazgatási területén. 

(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Bőcs 

Község közigazgatási területén a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, annak 

rendjét és módját.  

(3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó 

út 2. sz.) útján látja el. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden 

olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül 

elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek 

közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is. 

(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése és az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése az irányadó. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  

 

3. § 

 

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén 

lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.  

 

(2)  A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett 

közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv (továbbiakban: 

Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni  

(3) Bőcs Község Önkormányzata közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy 

Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) 

látja el. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje 

 

4. § 
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 (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az 

ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatás 

igénybevételét írásba kell foglalni. 

(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni 

azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon 

gazdálkodási tevékenységet is folytatnak. 

 

5. § 

 

 (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről Közszolgáltató az ingatlanhasználót a helyben 

szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék 

begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság és időpont) – a keletkező 

hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az 

ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. 

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a 

közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt írásban értesíteni köteles. 

(3) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját), a 

közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, 

darabszámát az ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési 

gyakoriság figyelembevételével Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott adatszolgáltatás 

alapján az Önkormányzattal együttműködve határozza meg. 

(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján. 

(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító, szolgáltató vagy 

egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott 

közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni. 

 

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni és a 

közszolgáltatónak jelen rendeletben meghatározott időközönként átadni. 

     a) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített 

gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse. 

(2)Alapvető kötelessége az ingatlan használónak e tekintetben, hogy: 

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja az 

arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban; 

b.) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye 

továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse, 

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a 

hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
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város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne 

károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja; 

d) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről 

gondoskodjon. 

(3) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó 

nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék 

elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó 

köteles megfizetni.  

(4) Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában 

kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.  

(5) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak 

bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(6) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó 

tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.  

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos 

– a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, 

– a kerti hulladék, nyesedék, gally, 

– az avar, 

– az ipari eredetű hulladék, 

– a kommunális hulladék,  

– az árkok, töltések növényzetének         

égetése.  

 

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai 

 

7. § 

 

(1) ) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján 

a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag, 

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött 

közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg. 

 (2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt 

gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – 

lakóegységek alapján fizetendő. 

 (3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő 

határidőre megfizetni.  

(4) Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről 2016. március 31. napjáig kiállított számlák 

vonatkozásában a Közszolgáltató, 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a 

Koordináló szerv intézkedik. 

 

Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése 

 

8. § 
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(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa 

igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez 

irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell 

közölnie.  

(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új 

rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a 

bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.  

 

9. § 

 

(1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség 

szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon 

nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan 

hasznosítási lehetőségét nem biztosítja. 

(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti 

Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan 

vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást nem vesz igénybe. 

(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem 

számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését. 

 (4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a 

mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak 

alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való 

megfelelőségét. 

 

 

 (5) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott 

igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát. 

(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az ingatlan-

tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint 

adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól 

kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.  

(7)Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy –az ingatlan-

tulajdonos egyidejű értesítése mellett- a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a hulladék 

mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, valamint az ingatlanhasználó részére azon 

időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki. 

 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

10. § 

 

(1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak 

szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.  

(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, 

kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások 

megakadályozása.  
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(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az 

ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.  

(4) Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló szerv 

felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

 

A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem 

elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) 

közszolgáltató, a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal gondoskodik. 

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban, 

helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából. 

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos 

forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset 

vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló 

gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek 

 

12. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a 

Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott 

hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti 

tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

a) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve 

elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes 

hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített 

gyűjtésre szolgáló edényzetet használni. 

(2) A gyűjtő edényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az 

ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés 

céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.  

(3) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, 

lakásszövetkezetek esetén minimum heti 2 alkalom, családi házas, sorházas, kertvárosi 

területeken, magánházaknál minimum heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom. Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató 

hibájából elmarad, 24 órán belül pótolni. 

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra 

ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. 
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(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy 

adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett 

gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – 

jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv 

felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek 

megfelelően állítja ki a számlát.  

 (6) Azon házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján az ingatlanban a 

bejelentett lakosok száma 2 fő, a 60 literes edényzet utáni díjfizetést kérelmezheti a 

közszolgáltatónál. A jogosultság fennállását az önkormányzat által kiállított igazolás alapján kell 

az ingatlanhasználónak a közszolgáltató felé igazolnia. 

(7) Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság 

kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend. rendelkezéseinek megfelelően. 

 

A hulladék gyűjtésére és elszállítására 

szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével 

kapcsolatos kötelezettségek 

 

13. § 

 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A 

gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján 

lehet. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása 

céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző 

gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a 

közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától 

lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, 

valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és 

gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 

 

14. § 

 

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

a.) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg. 

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg 

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg, 

e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg lehet. 

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy 
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emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, haszonállati ürüléket, fertőző 

anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely 

veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a 

hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.  

 

 

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, 

illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések 

 

15. § 

(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását Közszolgáltató a Sajó-

Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 

Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el. 

 

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 

16. § 

 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 

250 kg mennyiségben – a 15. § (1) bekezdésében meghatározott létesítménybe, valamint az 

Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott 

díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénz 

átutalási megbízás feladóvevény felmutatásával. 

 

17. § 

 

A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását 

Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat 

külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig elszállítja. 

 

Záró rendelkezések 

 

18. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követően 2016. július 1-én lép hatályba. 

 

(2) hatályát veszti Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 11/2015.(VIII.04.) önkormányzati rendelete.  

 

 

1. melléklet a 7/2016. (VI. 27.) rendelethez 

 

 

 

Bőcs Község területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusai 
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60 l-es gyűjtőedényzet 

       120 l -es gyűjtőedényzet 

       240 l -es gyűjtőedényzet 

       770 l -es gyűjtőedényzet 

     1100 l -es gyűjtőedényzet 

     4000 l -es gyűjtőedényzet 

  

A rendeletet kapja: Zöld Völgy Nonprofit Kft. 

 

 

9. napirendi pont: A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata, módosítása 

 

Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló rendeletünket módosítani szükséges, mert a rendelet egyik bekezdésében a függelékre 

mellékletként hivatkozik.  

 

A Képviselő-testületet 6 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló  

8/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelettel módosított  

9/2011.(VII.28.) K.T. rendelet módosításáról 

 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja alapján, továbbá az Épített Környezet Alakításáról és Védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 
1. §  A „R” 35. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A helyi értékvédelmi rendelet megalkotásáig és jóváhagyásáig, vagy módosításáig – 

átmenetileg –  helyi védelem alá vonandó épületek felsorolását a 1. számú függelék 

tartalmazza.”  

 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

10. napirendi pont: Településképi eljárásról szóló rendelet (szakmai konzultáció) 
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Török Barna c. főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ilyen rendelete az 

önkormányzatnak jelenleg nincs, ha majd megjelenik a jogszabály, majd térjenek vissza a 

rendelet alkotásra.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Településképi eljárásról szóló rendelet 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a településképi eljárásról 

szóló rendeletet 2016. december 31. napjáig kell megalkotnia. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

  Török Barna c. főjegyző 

Határidő: 2016. december 31. 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                               Török Barna c. főjegyző 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

Csicsek Zoltán elhagyta a tárgyalótermet. 

 

 

11. napirendi pont: Az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. működési költségének 

megemelése 

 

Nagy László polgármester javasolja az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. működési 

költségének megemelését, erre az ott dolgozó Kiss Margit jutalmazása miatt van szükség.  

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Az „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. működési költségének megemelése 

 

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

Kft. működési költségét 300.000 Ft-tal. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                               Stefánné Nagy Magdolna „Élhetőbb Bőcsért” Nonprofit Kft. ügyvezető 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 
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12. napirendi pont: „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány részére egy hétre VW 

Transporter biztosítása 

 

Nagy László polgármester ismerteti a „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány 

kérelmét, mely szerint szeretnék egy hétre megkapni a VM Transportert, mert szeretnének 

kirándulni.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány részére egy hétre VW 

Transporter biztosítása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a VW Tranportert „Sporttal a 

bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány részére egy hét időtartamra az általa megjelölt időszakra. 

A gépkocsihoz biztosítja az üzemanyagot. 

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 

    Hideg Róbert „Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért” Alapítvány elnök 

 

 

Csicsek Zoltán visszatért a tárgyalóterembe. 

 

 

13. napirendi pont: Közmunkások vezetőjének bérkiegészítése 

 

Nagy László polgármester javasolja a megbízási díjas fizetések kiegészítését havi 150.000 Ft-

tal. A közmunkások vezetője is közmunkás bért kap, ami nettó 67.000 Ft.  

 

K. Nagy László képviselő bejelenti, hogy a munkavezetőről nagyon sok negatív visszajelzést 

kap.  

 

Dendel Barnabás képviselő szerint a munkavezető magatartását többen kifogásolták.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 
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Tárgy: Közfoglalkoztatási bérkeret kiegészítése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási 

költséghely előirányzatát megemeli 1.800.000 Ft-tal a tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                               Hegedűs Erika főtanácsos, mint eljáró ügyintéző 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

14. napirendi pont: Tájékoztatás a körfogalom kialakítása pályázattal kapcsolatban 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy be lett adva a pályázat, de 

még nincs semmi hír róla, nincs elbírálva. 

 

 

15. napirendi pont: Utcanevek és az házas ingatlanok nyilvántartásának pontosítása 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy amikor megváltoztatták az 

utcaneveket, a folyamatot nem vitte végig az akkori Képviselő-testületet és emiatt többen jöttek 

már be, hogy adjunk ki igazolást, hogy melyik utca házszám mire változott. Ilyen igazolást 

jegyző úr tud kiadni. Ha most ezt rendbe akarjuk rakni, akkor az minimum 3-4 millió forint 

lenne. Javasolja, hogy több helyre tegyenek ki utcatáblákat, főleg a sarokházakra. Jegyző úr 

kérjen ajánlatot, hogy mennyiért tudná ezt rendbe rakni egy arra alkalmas cég.  

 

 

16. napirendi pont: Bársonyos utcai, stb. telkek átadása az ingatlanok tulajdonosainak 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bársonyos utcán, a Pást 

téren, Dankó Pista utcán lévő telkek az önkormányzat tulajdonában vannak, viszont a ráépített 

házak az ott élő lakóké. Javasolja, hogy térítésmentes adjuk át a telkeket.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

126/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Rendezetlen házas ingatlanok telkeinek rendezése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és méltányosságból 

térítésmentesen átadja a rendezetlen házas ingatlanok telkeit a telken lévő ház tulajdonosának.  

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 

                               dr. Nikházy László ügyvéd 

    Mogyorósi Anikó Vanda előadó, mint eljáró ügyintéző 

   Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

 

 

17. napirendi pont: Iskolai konyha bővítése 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az iskola konyha bővítésére 

van pályázati kiírás. A napközi konyhát szeretnék bővíteni, hogy az óvodások étkeztetését is 

innen tudjuk megoldani, ne a Idősek Otthona konyhájáról. Bővítésről és korszerűsítésről lenne 

szó. A támogatás mértéke 50%.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

127/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás igénylése 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti 

önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. A projekt összköltsége: 

52.697.902 Ft. A pályázat megvalósulási helyszíne: a Bőcs, Ifjúság u. 3-7. szám alatti Napközi 

Konyha. Biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt, ami 26.348.952 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  

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

                                     Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatási pályázatírás 
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Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Intermezzo Bt.-t az 

önkormányzati étkeztetési fejlesztési támogatási pályázat elkészítésével és komplex 

lebonyolítását. A pályázat elkészítés és lebonyolítás díja: 800.000 Ft, ami két részből áll: 

1. pályázatkészítés és beadás 300.000 Ft  

2. sikeres pályázat esetén 500.000 Ft, ami a pályázat teljes, komplex lebonyolításáért jár. 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés 

aláírására.  

 

 

Felelős: Nagy László polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                               Inertmezzo Bt. 

    Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

18. napirendi pont: 2016. évi konszolidációs alapból ismételt támogatás 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy újra tudunk pályázni az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására. Lehetőség van újabb 44 millió 

Ft lehívására. Augusztus 31-ig kell dönteni, hogy mire szeretnék elkölteni. Meg van határozva, 

hogy mire lehet. Augusztus végéig kell határozatot hozni a testületnek, addig még visszatérnek 

erre a napirendi pontra. Kéri a képviselőket, hogy hozzanak ötleteket, hogy mire fordítsuk a 

pénzt.  

 

 

Nagy László polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a TOP-3.2.2.15 pályázati kiírást. 

Már beszéltek erről a pályázati lehetőségről, ez a szalmabálás fűtés bevezetése a faluházba, 

tekepályára és az orvosi rendelőkbe.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: TOP-3.2.2.15 pályázaton való részvétel 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a 

TOP-3.2.2.15 pályázati kiírására. A pályázathoz szükséges önrészt biztosítja.  

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 
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A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

19. napirendi pont: Bérleti szerződés a Nort Port Média Kft.-vel 

 

Nagy László polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szerződést kötött a Nort Port 

Média Kft-vel, mely szerint egy 12 m2 hirdetési felületű reklámtáblát helyeznek el a Faluház 

melletti területen. Ezért évente 57.600 Ft + ÁFA összegre jogosult az önkormányzat.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: Bőcs Község Önkormányzata-Nort Port Média Kft. közötti bérleti szerződés 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bőcs Község Önkormányzata - Nort Port 

Média Kft. közötti bérleti szerződés megkötését támogatja., azzal egyetért. A szerződés tárgya 12 

m2 felületű reklámtábla elhelyezése. 

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 pénzügyi főelőadó 

    Baráth Zsuzsanna vezető tanácsos, mint eljáró ügyintéző 

 

 

20. napirendi pont Polgármester jutalmáról határozathozatal 

 

Török Barna c. főjegyző arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vezetők jutalmazásához 

nem elegendő a költségvetési rendeletben biztosított fedezet meghatározása, ehhez törvényességi 

szempontból szükség van arra, hogy a képviselő-testület határozatban döntsön a polgármester 

jutalmáról.  

 

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

 

Bőcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2016. (VI.27.) önkormányzati határozata 

Tárgy: A polgármester jutalmának meghatározása 

 

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy László polgármestert munkájának 

elismeréséül egy havi jutalomban részesíti. 
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Felhatalmazza Bálint László alpolgármestert a fentiekkel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bálint László alpolgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatról értesül: Nagy László polgármester 

                               Villásné Dobai Ildikó pénzügyi főelőadó, mint eljáró ügyintéző 

 

 

20. napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok 

 

Csicsek Zoltán alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy beadásra került a 

Hungarikum pályázat, mellyel lehetőségünk lesz minőségi adatrögzítést végezni, az értéktárba 

felvett tárgyakról, épületekről, tájegységekről, szervezetekről. Pályázunk fényképezőgépre, 

kamerára, projektorra és vetítővászonra. A támogatás mértéke 100%, az elnyerhető összeg 

1.883.845 Ft. 

 

 

Nagy László polgármester a polgármesteri hivatal fenti tárgyalóterembe lévő hűtőre szüksége 

volt a Bő-Víz Nonprofit Kft-nek, ezért javasolja, hogy vegyenek a tárgyaló terembe egy hűtőt. 

 

 

K. Nagy László képviselő a téli homokszórás, sok helyen nem lett összeseperve, még mindig az 

utakon van, javasolja összegyűjteni! 

 

Nagy László polgármester intézkedik, hogy a közmunkások seperjék össze.  

 

 

Dendel Barnabás képviselő a mellékutak kiöblösödtek. Érdeklődik, hogy nem lehetne murvával 

feltölteni a kátyúkat. Vállalja, hogy összeírja, hogy hol lenne erre szükség.  

 

 

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  


