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Szám: V/105-11/2014.        Készült: 2 példányban 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 26-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános  üléséről. 
 
Az ülés helye:  Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon 
   Bozsok, Rákóczi u. 142. 
 
 
Jelen vannak:   Darabos Béla   polgármester 

Banga László   alpolgármester 
   Medgyes Miklós   képviselő 
   Takács Attila    képviselő 
          (4 fő)  
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor  jegyző 
   Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi ügyintéző 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 
 
          (4 fő) 
 
Meghívott:  Bakos György     Írottkő Natúrpark elnöke 
   Somogyi Györgyné  Írottkő Natúrpark titkára 
 
          (2 fő) 
 
Lakossági érdeklődő:   0 fő 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Darabos Béla polgármester tisztelettel köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség- 
vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv vezetőt és a 
képviselőket. Külön tisztelettel köszönti az Írottkő Natúrpark elnökét Bakos György elnök urat és Somogyi 
Györgyné titkár asszonyt. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés 
határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Írottkő Natúrpark a tagdíjon felül még 27 eFt támogatást kért az 
idegenforgalmi adó után. Levélben tájékoztatta az Írottkő Natúrpark vezetőjét, hogy az Önkormányzat nehéz 
anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja vállalni a támogatást. Erre a levélre kérte az elnök úr, hogy kapjon 
meghívást. Most erre kerül sor. Átadja a szót Bakos György elnök úrnak. 
 
Bakos György Írottkő Natúrpark elnöke 
Tisztelettel köszönt mindenkit, köszöni a lehetőséget, hogy a testületi ülésen részt vehetnek. 
Bozsok község Önkormányzatának semmilyen beszámolási kötelezettsége nincs a Natúrpark felé. Nem 
értették  mi a probléma. Az elmúlt 17 év alatt rendkívüli eset sok volt. Van olyan eset, amikor az 
Önkormányzat nem tud támogatást nyújtani, akkor amit az anyagi lehetősük enged segítenek.  Nem értette, 
mert csekély összegről van szó, nem tudja miért okoz ekkora gondot. Tudják, hogy megszorítások vannak és 
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senki nem szórja a pénzt. Ha valakinek pénzügyi gondjai vannak azt is meg lehet oldani. Tényleg ekkora 
gondot okoz a 27 eFt fizetése, vagy nem akarnak együtt dolgozni, vagy miről van szó? Felveti, hogy 27 eFt 
megfizetése milyen nagy gondot okoz az önkormányzatnak, de viszont szó nélkül megszavazta a település  a 
még előre nem látható produkciót 60 eFt-ért, amiből megjegyzi még Ők sem tudják, mi lesz.  27 eFt-ról 
beszélünk ami hibádzott, erre a polgármester úr olyan levelet írt, ha nem tudunk együttműködni akkor 
kilépnek. A 17 éves múltra való tekintettel kért szót.  
 
Somogyi Györgyné Írottkő Natúrpark titkára 
Az alapszabály határozza meg a tagdíjat, amit a közgyűlés megszavazott, az idegenforgalmi adó utáni fizetés a 
tagdíj része.  A TDM miatt volt szükséges az IFA bevonása. Esetleges TDM pályázat esetén ez feltétel. Olyan 
településnek is be kellett vállalni ahol nincs turisztika, idegenforgalmi adó. Nem az Ő felvetésük volt, hogy 
minden település fizeti-e.  Elképzelhető, hogy más sem tudja fizetni, de nem az a megoldás, hogy kilépünk. 
Bozsok  a reklámozást, szórólapozást megkapta. Van más település is ahol nehézségek voltak, ott jelezték, 
hogy egybe nem tudják befizetni, ez tolerálható. Úgy érzi, hogy  félreértés van a település és az Egyesület 
között.  A hétvégén voltak a kalapos napok. Reklámozták a rendezvényt, de hiányolja, hogy a programokról 
nem kaptak tájékoztatást.  Beszéljék meg a problémát és oldják meg.  
 
Darabos Béla polgármester 
Az IFA bevezetése megtörtént 2012. évben, hogy a tagdíjon felül az IFA 5 %-át fizesse meg az önkormányzat, 
a testület már akkor sem értett egyet vele. Könnyen bevezette az akinek nincs IFA bevétele, megjegyzi hogy 
azok a települések is részesülnek a reklámozásba, táblákba akik nem fizetnek ifát, ezért sérelmezik. A 
településnek vannak civil szervezetei akik nagyon sokat tesznek a rendezvények szervezésébe és 
lebonyolításába, de sajnos Őket sem tudják  támogatni, mert nincs anyagi lehetőség. A programtervet 
megküldték az Egyesületnek, igaz egy héttel későbbi időpont szerepelt rajt.  Elnézést kér ha nem kapták meg a 
programot, azt gondolta, hogy a Kökörcsin Egyesület tájékoztatja.  Kőszegszerdahely polgármestere támadta, 
hogy fizetik-e az ifát, Ő elmondta, hogy nem, mert 2 éve nehéz az anyagi helyzetük. Sajnos a pár 10 eFt-os 
kiadás  is nagyon hiányzik a költségvetésből. Az, hogy belül így néz ki a Kultúrotthon az összefogásnak 
köszönhető. Az állami elvonásokat nagyon megérzik, az Önkormányzat anyagi helyzetét a pénzügyes 
kolléganő is alátudja támasztani. 
 
Bakos György Írottkő Natúrpark elnöke 
Részt vett a kalapos napok rendezvényen, örül, hogy telt ház volt és jó hangulat. A titkár asszonnyal is 
beszéltek, hogy mindent megértenek és elismerik, de minden fillér hiányzik a költségvetésből.   Még nem 
tudják, hogy oldják meg a problémát, egyenlőre jegelni kell ezt a témát, mindenkép szerettek volna szemtől 
szembe beszélni erről.  
 
Darabos Béla polgármester 
A tagdíj fizetve van. 
 
Somogyi Györgyné Írottkő Natúrpark titkára 
A tagdíj része az ifa. 
 
Banga László alpolgármester 
Az Önkormányzat anyagi helyzetét a polgármester úr elmondta, sajnos ez az igazság.  Az egyesületek évek óta 
nem kapnak támogatást. Úgy érzi a Lovagteremben lévő ülésen kötelességük volt megszavazni az ifát. 
 
Bakos György Írottkő Natúrpark elnöke 
Köszönjük szépen a tájékoztatást, majd ha jobban megy az önkormányzatnak akkor befizetik. 
 
Banga László alpolgármester 
Leszögezi, hogy nem akarnak kilépni. 
 
Darabos Béla polgármester 
Ha úgy gondolja az egyesület akkor zárják ki a települést, de nem tudnak fizetni. 
 
Banga László alpolgármester 
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Szó sem lehet róla azt nem szabad. Nem tudni, hogy ki lesz a következő testület, a lehetőséget meg kell 
hagyni, hogy a kapcsolatot folytatni tudják.   
 
Bakos György Írottkő Natúrpark elnöke 
Köszöni a lehetőséget. 
 
Darabos Béla polgármester 
Megköszöni az Írottkő Natúrpark elnökének és titkárának a megjelenést.  
 

 
Somogyi Györgyné és Bakos György 17,30 órakor elhagyta az üléstermet. 

  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Folytatják a testületi ülést. 
A polgármester megkérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele.   
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül  4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1. Tájékoztató a két ülés közötti időszak eseményeiről (szóban) 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 
2. Tájékoztató a költségvetéskor megállapított keretszámok eltérésének indokairól  
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 
3. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
        Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző 
 
4. Bozsok községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító 
 helyen történő elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
 ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása 
 Előterjesztő:  dr. Zalán Gábor jegyző 
 
5.  Bozsok községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz   
 begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező  
 közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
elbírálása 
 Előterjesztő:  dr. Zalán Gábor jegyző 
 
6. A talajterhelési díjról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
       Előterjesztő:  dr. Zalán Gábor jegyző 
 
7. Az Önkormányzat „Környezetvédelmi-Alap”járól szóló új önkormányzati rendelet 
  megalkotása 
 Előterjesztő:  dr. Zalán Gábor jegyző 
 
8. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
 Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző  
 
9. Egyebek 
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II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL  
 Előterjesztő: Darabos Béla  

       polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkaptak. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

29/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester az önkormányzat 
képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról és a képviselet során megszerzett 
információkról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Darabos Béla polgármester 

 
 
 
 

2. TÁJÉKOZTATÓ A KÖLTSÉGVETÉSKOR MEGÁLLAPÍTOTT KERETSZÁMOK 
ELTÉRÉSÉNEK INDOKAIRÓL 

  Előterjesztő:  Darabos Béla  
      polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt, tájékoztassa a képviselőket. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
A Kormányhivatal észrevételére készült az előterjesztés. Költségvetéskor ez a tájékoztatás elmaradt. 
Kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs, ez egy formai döntés, amit a képviselő-testülettel kell elfogadtatni. 
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

30/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
Törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján, az ugyanezen jogszabály 29/A. §-a alapján a 2013. évi 
és a 2014. évi költségvetéskor megállapított keretszámok eltérésének indokairól szóló tájékoztatást 
elfogadja.. 

 
Határidő:   azonnal  
Felelős:    Darabos Béla  polgármester 
Hivatalai felelős:  Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető 

 
 
 

3. BOZSOK  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  2014. ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSI  
RENDELETÉNEK  MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő:  Dr. Zalán Gábor 

      jegyző 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt tájékoztassa a képviselőket. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Az előterjesztést mindenki megkapta. A költségvetést évente négyszer kötelező módosítani ez az első.  A 
módosításnak különböző oka van. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására 
sikeresen pályázott az Önkormányzat és 6,5 mFt-ot kapott. A támogatásból a kultúrotthon tetőszerkezetének 
cseréjét és a rendezési terv felülvizsgálatát jelölték meg. Ezt a bevételi és kiadási oldalon szerepeltetni kell a 
költségvetésbe. A kommunális dolgozó bérkompenzációja is beépítésre került, valamint a határátkelő 
támogatása. A zárszámadás pénzmaradványa beépítésre került,  a 2.120 eFt-tal ki lehetne váltani a hiányt és 
akkor nem kenne önhikit igényelni.  
2014. évtől változott a számvitel és ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a jövőben ha bármilyen  vásárlásra 
kerül sor ami nincs betervezve, arról tájékoztassák, mert a költségvetést módosítani kell. Csak a rendelet 
módosítása után van lehetőség 3 árajánlat beszerzésére és a megrendelésre. A megrendeléseket a pénzügyi 
osztályvezetőnek ellen kell jegyezni. Kötelezettség vállalás nélkül nincs pénzköltés. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
megalkotta 
 

8/2014.(V.27.) számú rendeletét 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 
2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   
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4. BOZSOK  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  SZILÁRD  HULLADÉK  BEGYŰJTÉSE,  

SZÁLLÍTÁSA,  ÁRTALMATLANÍTÓ  HELYEN  TÖRTÉNŐ  ELHELYEZÉSÉVEL  
KAPCSOLATOS  KÖTELEZŐ  KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA  VONATKOZÓ  
AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSRA  BEÉRKEZETT  AJÁNLATOK  ELBÍRÁLÁSA 

 Előterjesztő:  Dr. Zalán Gábor  
      jegyző 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Sajnos nem érkezett ajánlat, ezért új ajánlattételi felhívást kell kiírni, ugyanis nem szeretnék, ha kényszer 
kijelölést kellene alkalmazni. Ha a sikertelenséget megállapítja a képviselő-testület és új ajánlattételi felhívást 
ír ki akkor a júniusi ülésen még lehet róla dönteni és szerződést kötni, hogy ne legyen kijelölés. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 31/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1 .Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2014. (IV.10.) képviselő-testületi 
 határozatával jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás 
 alapján lefolytatott ajánlattételi eljárásra nézve- tekintettel arra, hogy egyetlen meghívott 
 szolgáltató sem tett ajánlatot – megállapítja annak sikertelenségét.  
2.  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok községre vonatkozó szilárd 
 hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tartalommal 
 jóváhagyja. 
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg: 

• SZOVA-Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 
Képviseli: Szijártó Győző mb. vezérigazgató 
(9700 Szombathely, Welther Károly u. 4., Pf 101., E-mail:titkarsag@szova.hu) 

• Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Képviseli: Kovács István vezérigazgató 
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.:64/562-210 
E-mail varosgondnoksag@koszeg.hu 

• Sárvári HU-KE Kft. 
Képviseli: Vass Rita ügyvezető 
9600 Sárvár, Ikervári út 23. T/f: (95) 520-172 info@huke.hu 
 

Határidő:          azonnal 
Felelős:             Darabos Béla polgármester 

 
 
 

5. BOZSOK  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  NEM  KÖZMŰVEL  ÖSSZEGYŰJTOTT 
HÁZTARTÁSI  SZENNYVÍZ   BEGYŰJTÉSÉVEL,  ELSZÁLLÍTÁSÁVAL,  
ÁRTALOMMENTES   ELHELYEZÉSÉVEL  KAPCSOLATOS  KÖTELEZŐ  
KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA  VONATKOZÓ  AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSRA  
BEÉRKEZETT  AJÁNLATOK  ELBÍRÁLÁSA 

 Előterjesztő:  Dr. Zalán Gábor  
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      jegyző 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ugyan azt tudja elmondani, mint az előző napirendi pontnál. Sajnos nem érkezett ajánlat, ezért új ajánlattételi 
felhívást kell kiírni, ugyanis nem szeretnék, ha kényszer kijelölést kellene alkalmazni. Ha a sikertelenséget 
megállapítja a képviselő-testület és új ajánlattételi felhívást ír ki akkor a következő ülésen még lehet róla 
dönteni és szerződést kötni, hogy ne legyen kijelölés. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 32/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2014. (IV.10.) képviselő-testületi 
határozatával jóváhagyott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ajánlattételi 
felhívás alapján lefolytatott ajánlattételi eljárásra nézve – tekintettel arra, hogy egyetlen 
meghívott szolgáltató sem tett ajánlatot – megállapítja annak sikertelenségét. 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok községre vonatkozó nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes 
elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg: 
• Vasivíz Zrt. - Szombathely 

Képviseli: Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 
(9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., E-mail: vasiviz@vasiviz.hu) 

• Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Képviseli: Kovács István vezérigazgató 
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.:64/562-210 
E-mail varosgondnoksag@koszeg.hu 

• HE-PI Kft. 
Képviseli: Hegedüs Endre, Pap István ügyvezető 
9792 Bucsu, Rohonci út 34., Tel.: (94) 352-373 hepi@hepi.hu 
 

Határidő:           azonnal 
Felelős:              Darabos Béla polgármester 

 
 
 
6. A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MEGALKOTÁSA 
Előterjesztő:  Dr. Zalán Gábor 

      jegyző 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri jegyző urat, tájékoztassa a képviselőket. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület. Nagyon sok jogszabály megváltozott. A település 
fokozottan veszélyes kategóriába tartozik, azokat terheli a talajterhelési díj akik a kiépített csatornára nem 
kötöttek rá.  A mentességből kimarad az aki új házat épít, mivel az építkezés elhúzódhat évekre. A többi 
mentesség megmarad, a 70 év feletti egyedül élő Bozsoki lakos, az éves 5 m3 fogyasztás és a jövedelmi 
viszonyok figyelembevétele. Szorosan kapcsolódik a következő napirendi ponthoz, lehetőség van egy  
környezetvédelmi alapot létrehozni és erre a számlára mehet a talajterhelési díj bevétele. Célszerű megalkotni 
a környezetvédelmi alapot, mert így helyben marad a bevétel. Megvannak a célok, hogy mire lehet 
felhasználni.  
Várja a képviselők kérdéseit. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
megalkotta 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014.(V.27.) számú rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   
 
 

7. AZ  ÖNKORMÁNYZAT  „KÖRNYEZETVÉDELMI  ALAP”-JÁRÓL  SZÓLÓ  ÚJ  
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET  MEGALKOTÁSA 
Előterjesztő:  Dr. Zalán Gábor  

      jegyző 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását, ha nincs hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
megalkotta 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2014.(V.27.) számú rendelete 

az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   
 
 
 

8. A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MEGALKOTÁSA 

 Előterjesztő:  Dr. Zalán Gábor  
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      jegyző 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Az előző ülésen elhangzott díjakat építették be a rendelet tervezetbe, megküldték véleményezésre. A 
véleményezés megérkezett. A mellékletben megtalálható a megváltási díj. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Nem látja a rendeletbe a hűtő használatára vonatkozó szabályozást. Az előző rendeletbe szerepelt. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Utána néznek. 

 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
megalkotta 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014.(V.27.) számú rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezésről 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   

 
 
 
 
 

9. EGYEBEK 
  
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Kercselics Szabolcs kérelemmel fordult a testülethez, hogy a Bozsok 0183/5 hrsz. alatt lévő területet ők 
kaszálhassák. A bérbeadásról haszonbérleti szerződés készült. Kérdezi, hogy ellenszolgáltatásként 2 db 
körbálát a képviselő-testület elfogadja-e.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a polgármester javaslatára 
meghozta a következő határozatot:   
 
 

33/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a földhasználóval történt megállapodás alapján a  
Bozsok 0183/5 hrsz. ingatlan használatának ellentételezését 2 db körbálában határozza meg.  
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:    Darabos Béla  polgármester 
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Banga László alpolgármester 
Azt bele kellene írni, ha házhelyként értékesítésre került a terület, akkor vissza kell szolgáltatni. 
 
Medgyes Miklós képviselő 
Az nem megy olyan gyorsan hisz a területet még belterületbe kell vonni és a közműveket is be kell vezetni. 
 
Takács Attila képviselő 
Megkérdezi, hogy áll a rendezési terv. 
 
Darabos Béla polgármester 
Az árajánlatok bekérése folyamatban van. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A júniusi ülésen már lehet róla dönteni.  
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kommunális dolgozó volt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon és kikérte a 
szolgálati idejét. Augusztus 23-tól jogosult, de szeptember 1-el szeretne nyugdíjba vonulni.  
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Beérkezett a kommunális dolgozó kérelme a nyugdíjba vonulása ügyében. A képviselő-testületnek határozatot 
kell hozni, hogy  készítsék elő a szükséges iratokat, mivel az ügyintézési határidő minimum 60 nap.  
Sajnos jubileumi jutalom nem jár a dolgozónak, megnézték.  
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi meg kell-e hirdetni az állást. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Igen meg kell pályáztatni. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a polgármester javaslatára 
meghozta a következő határozatot:   
 

34/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi 
ügyintézőt, hogy a kommunális dolgozó nyugdíjba vonulása ügyében készítse elő a szükséges iratokat.  
 
Határidő:   értelem szerint. azonnal  
Felelős:    Darabos Béla  polgármester 

 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 3 főt 2 hónapra 8 órában lehet alkalmazni közfoglalkoztatás keretében. Az 
önkormányzatnak pénzbe nem kerül, mivel 100 % finanszírozott, sőt még 105.000,- Ft eszköz beszerzésre is 
van lehetőség, melyből fűnyírót szeretnének vásárolni. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Két határozatot kell hozni a képviselő-testületnek egyet a közfoglalkoztatásra, egyet pedig az eszköz 
beszerzésre a felhalmozási keret terhére. 
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Darabos Béla polgármester 
Várja a hozzászólásokat a  közfoglalkoztatással kapcsolatban. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen   szavazattal a polgármester javaslatára 
meghozta a következő határozatot:   
 

35/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy közfoglalkoztatás kertében a 
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiközvetített 3 főt 2 hónap időtartamra  
alkalmaz.  

 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:    Darabos Béla  polgármester 
 
 
 

 
 
Darabos Béla polgármester 
Az eszköz beszerzéssel kapcsolatban kéri a képviselőket szavazzanak. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen   szavazattal a polgármester javaslatára 
meghozta a következő határozatot:   
 

36/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy fűnyíró gépet vásárol Bozsok 
község közterületeinek rendbetételére a felhalmozási keret terhére.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Darabos Béla  polgármester 

 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy van egy közmunkás akinek június 1-én kell megkezdeni a 180 nap 
ledolgozását, ellenkező esetben le kell tölteni büntetését.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 133.401 Ft érkezett a határátkelőhöz, el lehet költeni ezt az összeget 
kaszálásra. 
 
Banga László alpolgármester 
Megkérdezi, hogy mi van a kábeltévé oszlophasználati díjával. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Most került kifizetésre  a 2013. II. félévi használati díj, mindig utólag kell fizetni.  
 
Banga László alpolgármester 
Sürgősen intézkedni kell a leszerelés ügyében.  
 
Medgyes Miklós képviselő 
Közel 2 mFt-ba kerülne a leszerelés, nem egyszerű dolog, engedélyt kell rá kérni. Érdeklődik, milyen 
lehetőség van. 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Érdeklődik, hogy a Vodafone megállapodás aláírásával mi van. 
 
Darabos Béla polgármester 
Nem tud róla, mert  Horváth Attila képviselő vitte el, hogy aláíratja.  
A polgármester elmondja, hogy évek óta szervezik a Bozsoki Szüret rendezvényét. A rendezvény sikere és 
látogatottsága egyre inkább megkívánja a szervezőktől, hogy minél szélesebb körben hirdessék és 
népszerűsítsék a település kultúráját is szimbolizáló műsorcsokrot. A község külső forrás bevonása nélkül nem 
tudja megszervezni a rendezvényt. Lehetőség van 750 eFt-ra pályázatot benyújtani a Bozsoki Szüret sikeres 
bebonyolítása érdekében. Az Önkormányzatnak 250 eFt önerőt kell biztosítani.  
Várja a képviselők hozzászólását.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen   szavazattal a polgármester javaslatára 
meghozta a következő határozatot:   
 

37/2014.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Bozsoki Szüret 2014 
rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a Play Live Alapítványhoz  pályázatot nyújtson be. A 
pályázathoz szükséges  250 eFt önerőt az Önkormányzat biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok és 
szerződések aláírására. 
  
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Darabos Béla  polgármester 
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