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Szám: V/105-14/2014.        Készült: 2 példányban 
 

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

2014. június 23-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésér�l. 
 
Az ülés helye:  Batthyány Ferenc M�vel�dési és Kultúrotthon 
   Bozsok, Rákóczi u. 142. 
 
 
Jelen vannak:   Darabos Béla   polgármester 

Banga László   alpolgármester 
   Horváth Attila   képvisel� 
   Takács Attila    képvisel� 
          (4 f�)  
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Németh Melinda  kirendeltség-vezet� 
   Jagodics Istvánné   jegyz�könyv-vezet� 
   Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
 
          (3 f�) 
 
Meghívott:   Jakab Balázs Bozsok Sportegyesület elnöke 
    Karvalits Gábor Bozsok Sportegyesület elnökhelyettes 
           
          (2  f�)   
  
Lakossági érdekl�d�:   0 f� 
 
 
 
 

I. 
NAPIREND EL�TT 

 
 
 
 

Darabos Béla polgármester tisztelettel köszönti Németh Melinda kirendeltség- vezet�t, Cserkutiné Stipsics 
Edina pénzügyi ügyintéz�t, Jagodics Istvánné jegyz�könyv-vezet�t és a képvisel�ket.  Külön köszönti Jakab 
Balázst a Bozsoki Sportegyesület elnökét és Karvalits Gábor elnökhelyettest. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 f� 
képvisel� közül 4 f� jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Darabos Béla polgármester 
Javasolja, hogy a napirend tárgyalása el�tt hallgassák meg a Sportegyesület elnökét és helyettesét, mivel kéréssel 
fordultak az Önkormányzat felé.  
Átadja a szót a meghívottaknak. 
 
 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Kezdjük az elejét�l. Az Önkormányzat 10 évvel ezel�tt elhatározta, hogy épít egy sportöltöz�t. 2011. évben az 
Önkormányzat megállapodást kötött a Bozsoki Sportegyesülettel, melyben a 019/2 hrsz. alatt lév� ingatlant 
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használatba adta. A sportegyesület pályázott és 1-2 éve befejezte az épületet. Az Önkormányzat évi 175 eFt-ot 
adott az egyesületnek a m�ködésre. A közm�veket az Önkormányzat fizette, de mivel kérték, hogy a 
közm�veket írassa át az egyesület, úgy látják, hogy ezt már nem tudják kigazdálkodni. Megjegyzi, hogy a tavalyi 
évben az Önkormányzat forráshiány miatt nem tudta támogatni az egyesületet. Számításai szerint a közm�vek 
költsége 600 eFt éves szinten.  
Kompromisszumot szeretnének kötni az Önkormányzattal. 
Elmondta az Egyesület álláspontját. 
A víz és villany költségét magukra vállalták, azt már fizetik is. A gázt kéri, hogy vállalja át az Önkormányzat, mert 
ha üresen állna az épület akkor is kellene f�teni. A víz és a villany költségét fedezné a reklámból befolyó összeg, 
ha azt az Egyesület kapná meg.  
Az épület nincs levakolva ezért a f�tés költsége magas.  
Tájékoztatja a képvisel�ket, hogy a sportöltöz� épületének bels� befejezésére 10 mFt-ot költöttek. Tudomása 
szerint lesznek energia hatékonysági pályázatok, melyre szeretnének majd pályázni, gondol a szigetelésre és a 
meglév� energia felhasználására.  
 
Horváth Attila képvisel� 
Megkérdezi a pénzügyi ügyintéz�t, hogy tud-e konkrét számokat mondani a közm�vekre. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
Nem hozott magával anyagot. A Sportegyesület elnökével közölte a számokat. Az els� id�szakban sok volt a 
gázszámla, gondolja, mivel az épület még száradás alatt volt. A víz valóban az egyesület nevén van, de a bekötést az 
Önkormányzat fizette. A villany a vagyonhasznosítási szerz�désben szerepel, hogy az Egyesületnek kell fizetni.  
 
Takács Attila képvisel� 
Tudomása szerint a szerz�dés kitétele volt a közm�vek átvállalása. 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
A vizet és a  villanyt fizeti az Egyesület a gázt szeretnék, ha átvállalná az Önkormányzat.  
 
Takács Attila képvisel� 
Ha az Önkormányzat fizeti a gázt, akkor nem érdeke az Egyesületnek, hogy spóroljon. 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Lesz mert 200 eFt felett az Egyesület fizeti, valamilyen formában az Önkormányzatnak is érdeke, mert ha nincs az 
épületbe élet akkor nagyon gyorsan leromlik az állaga.  Javasolja húzzanak meg egy határt, hogy 200 eFt-ig fizeti az 
Önkormányzat és felette az Egyesület.  
 
Takács Attila képvisel� 
Akkor ugyanúgy kapnának keretet, mint a t�zoltók, mindhárom dologban.  
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Kérdezi mi a keret. 
 
Darabos Béla polgármester 
175 eFt támogatás és a 200 eFt reklám bevétel.  
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Úgy gondolja, hogy a polgármester által elmondottak alapján járható az út. Jónak tartja ezt a megoldást.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
A sport nem tartozik az Önkormányzat kötelez� feladatai körébe. A reklámból való bevétel, hogy az Egyesületé 
legyen, el�ször az Önkormányzatnak fel kell mondani és a Sportegyesületnek kell megkötni az új szerz�dést.  
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Horváth Attila képvisel� 
A támogatás nem biztos, mert ha az Önkormányzat önhibáján kívül fizetésképtelenné válik  akkor nincs rá 
lehet�ség. 
 
Banga László alpolgármester 
A gázt is jó lenne, ha  az Egyesület fizetné.  
 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Nem az Önkormányzatra akarnak támaszkodni. Az épület minden kiadása és bevétele az Egyesületet illeti. A 175 
eFt nehezebb ügy. Ha minden közm�vet az Egyesület fizet akkor nem vállal fel semmit az Önkormányzat, tehát 
az Önkormányzatnak nem kerül semmibe. Javasolná, hogy az Önkormányzat kössön az Egyesülettel egy 
szerz�dést, hogy 175 eFt-ért egész évben az épületet és a hozzá tartozó területet az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátja, mindenféle rendezvények megtartására.  
 
 
Takács Attila képvisel� 
Megkérdezi mennyi a víz számla. 
 
 
Jakab Balázs Sportegyesület elnöke 
10 eFt körül fizetnek.  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi van e lehet�ség pályázni. 
 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Új tagokra van TAHO pályázat, nagyon szigorú feltételekkel. Ha a csapat meger�södve tud felállni, akkor jöv�re 
talán jobb helyet érnek el.  
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
Megkérdezi, mikor tudnák a gáz átírását intézni. 
 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Akár holnap.  
 
 
Banga László alpolgármester 
Megkérdezi, hogy a reklám befizetése hogy áll. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
Az I. negyedévi befizetés megérkezett a II. negyedévre esedékes a napokba fog megérkezni.  
 
 
Banga László alpolgármester 
Megkérdezi, van e tartozás a közm�vek kifizetésénél. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
Utólag minden közm� kifizetése megtörtént a polgármester úr utasítására. Javasolja, hogy közösen olvassák le a 
gázórát az átíráshoz. 
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Takács Attila képvisel� 
Örül, hogy ezeket a dolgokat meg tudták beszélni, de tudni kellett volna, hogy mennyi a kiadás.  Meg kellene nézni, 
hogy mennyi évente. Megjegyzi, hogy a T�zoltó Egyesület nem kap támogatást.  
 
Horváth Attila képvisel� 
Megkérdezi, hogy a Sportegyesületnél mennyi a tag és, hogy az Egyesület jogosult-e az 1 % felajánlásra. 
 
Jakab Balázs Sportegyesület elnöke 
Jelenleg 35 tag van, és jogosult az 1 %-ra.  
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
A konkrét számokhoz az alábbiakat mondja. A reklám 200 eFt, gáz, villany 400 eFt, az Önkormányzatnak 200 eFt-
ba került. A támogatás 175 eFt nem lett kifizetve.  
 
Banga László alpolgármester 
Örül, hogy voltak olyan emberek akik ráálltak az öltöz� építésére és m�ködésére. Bízik abba, hogy az 
Önkormányzat tudja adni a 175 eFt-ot. Legyen sport bozsokon 200 eFt-ot illik összehozni.  
Támogatja a megállapodás módosítását.  
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Mi van akkor ha a reklámot nem bérlik. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz� 
Felül kellene vizsgálni a megállapodást. 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Ha a megállapodás felülvizsgálatra kerül, akkor javasolja, hogy a használatba adás ideje legyen 10 év, ha pályáznak.  
A gázt most leolvassák és holnap átíratják, július 1-t�l élhetne az új megállapodás.  
 
Jakab Balázs Sportegyesület elnöke 
Megkérdezi, hogy az épületre van e biztosítás. Megérdekl�dte 80-100 eFt kerülne még ez is az Egyesületet terheli.  
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
A biztosításra térjünk vissza, megnézi erre most nincs felkészülve.  
Nem akarják az Önkormányzatot 375 eFt felett terhelni. Szeretné, ha mindenki jónak találná az elhangzottakat. Jó 
lenne úgy felállni, hogy minden legyen megbeszélve. 
 
Darabos Béla polgármester 
Támogatja a megállapodás felülvizsgálatát. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezet� 
Megállapodás tervezetet el kell készíteni és majd miután a képvisel�-testület megvitatta, akkor lehet elfogadni a 
módosítást. 
 
Karvalits Gábor Sportegyesület elnökhelyettes 
Neki elég az elvi megállapodás.  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az egyebek napirendi pont keretében újra tárgyalja a képvisel�-testület megállapodással kapcsolatos kérdéseket. 
 
 

Jakab Balázs és Karvalits Gábor 18,10 órakor elhagyta az üléstermet. 
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Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi a meghívóban szerepl� napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.   
 

A Képvisel�-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szerepl� 
napirendi pontokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
 
1. Bozsok községi Önkormányzat települési koncepciójának elkészítése 
 El�terjeszt�:  Darabos Béla polgármester 
 
2. Bozsok községi Önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálata 
 El�terjeszt�:  Dr. Zalán Gábor jegyz� 
 
3. Egyebek 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1.  BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 
 ELKÉSZÍTÉSE  

 El�terjeszt�: Darabos Béla  
        polgármester 
 
 
/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az el�terjesztést minden képvisel� megkapta. 
Három árajánlat érkezett, az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. ajánlata a legkedvez�bb.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 4 igen szavazattal meghozta a következ� határozatot:   
 

39/2014.(VI.23.) Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�–testülete Bozsok község településfejlesztési koncepciójának és 

 településrendezési eszközeinek elkészítésével az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg, egyúttal 
 felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a megbízási szerz�dés aláírására.  
 
 Felel�s:   Darabos Béla polgármester 
 Határid�:  azonnal  
 
 
 
 



6 

 

2. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK 
FELÜLVIZSGÁLATA 
El�terjeszt�: Dr. Zalán Gábor  

       jegyz� 
 
 
/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az el�terjesztést minden képvisel� megkapta.  
Várja a képvisel�k hozzászólását, észrevételét. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 4 igen szavazattal meghozta a következ� határozatot:   
 

40/2014.(VI.23.) Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�–testülete a mellékelt beszerzések lebonyolításával kapcsolatos 

 eljárásrendr�l szóló szabályzatát elfogadja. 
 
Egyúttal a 89/2011.(VII.07.) számú határozattal elfogadott beszerzési szabályzatot visszavonja.  

 
 Felel�s:   Darabos Béla polgármester 
 Határid�:  azonnal  
 
 
3. EGYEBEK.  

 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
A kommunális dolgozói állásra pályázatot szükséges kiírni . A Képvisel�-testület az el�terjesztést megkapta. 
Összefoglalva elmondja, hogy feltétel legyen 8 általános iskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány, magyar 
állampolgárság, kisgép kezel�i vizsga, B kategóriás jogosítvány és helyismerettel rendelkez� el�nyt élvezzen. Az 
állás szeptember 1-t�l betölthet�. A pályázatok elbírálásáról a képvisel�-testület dönt a soron következ� ülésen 
augusztus 31-ig. 
 
A képvisel�-testület egyhangúlag támogatta a pályázati feltételeket és fontosnak tartották, hogy el�nyként a helyi 
lakos és helyismeret szerepeljen. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 4 igen szavazattal meghozta a következ� határozatot:   
 

41/2014.(VI.23.) Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�–testülete pályázatot ír ki kommunális dolgozói munkakörre az   
alábbiak szerint:  

Bozsok Községi Önkormányzat 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Bozsok Községi Önkormányzat  
Kommunális dolgozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony id�tartama:határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony  
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Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaid�  
A munkavégzés helye:Vas megye, 9727 Bozsok, Rákóczi F. utca 142.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezet�i megbízással járó lényeges feladatok: Bozsok község közigazgatási 
területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi és gépi ellátása, 
egyéb kommunális jeleg� feladatok  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek: 8 Általános,  B kategóriás jogosítvány, kisgépkezel�i szakképesítés, magyar állampolgárság, 
büntetlen el�élet, cselekv�képesség  

A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent:helyismerettel rendelkezik  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok 
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának 
tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vev�k megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a személyét érint� kérdés tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri 

A munkakör betölthet�ségének id�pontja:A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthet� be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 6.  
Postai úton, a pályázatnak a Bozsok Községi Önkormányzat címére történ� megküldésével (9726 Velem, Rákóczi 
utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl� azonosító számot: V/1093/2014. , 
valamint a munkakör megnevezését: Kommunális dolgozó.  
Személyesen: Darabos Béla polgármester, Vas megye, 9727 Bozsok, Rákóczi utca 142.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testülete 
bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül, illetve az 
érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- Bozsok községi Önkormányzat hirdet�táblája 
- www.bozsok.hu 

  
 Felel�s:   Darabos Béla polgármester 
 Határid�:  azonnal  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Visszatérnek a Sportegyesület dolgaira. 
A polgármester megkérdezi a képvisel�ket, egyetértenek-e a megállapodás felülvizsgálatával. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 4 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a 
következ� határozatot:   
 

42/2014.(VI.23.) Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�–testülete elhatározza, hogy a Bozsoki Sportegyesülettel  2011. 

 október 27-én kötött megállapodást felülvizsgálja. 
A megállapodás tervezet elkészítésével megbízza Németh Melinda kirendeltség-vezet�t, hogy a soron 
következ� ülésre készítse el�.  

 
 Felel�s:   Darabos Béla polgármester 
 Határid�:  azonnal  
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Darabos Béla polgármester 
Javasolja, hogy a Bozsok 019/2 hrsz. ingatlanon elhelyezett reklám elhelyezésére kötött bérleti szerz�dést 
felülvizsgálja a Végh Autóházzal. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 4 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a 
következ� határozatot:   
 

43/2014.(VI.23.) Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testülete a 2012.április 26-án kelt Végh Autóház Kft.-vel kötött 
határozott idej� bérleti szerz�dését felülvizsgálja.  
A Képvisel�-testület felülvizsgálja azt a lehet�séget, hogy a Bozsok 019/2 hrsz alatti ingatlanon található 
Sportöltöz� épület nyugati (Ausztria felé es�) oldalán található reklámfelület használatáért fizetend� 
bérleti díjról szóló szerz�dést az épület használójával, a Bozsoki Sportegyesülettel kösse meg.  

 
 Felel�s:   Darabos Béla polgármester 
 Határid�:  azonnal  
 
 
Darabos Béla polgármester 
A polgármester javasolja, hogy a Bozsok 019/2 hrsz. ingatlanra kössenek bérleti szerz�dést a szüreti rendezvényre 
a Bozsoki Sportegyesülettel 175 eFt összegre. 
 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 4 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a 
következ� határozatot:   
 
 

44/2014.(VI.23.) Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képvisel�–testülete elhatározta, hogy bérleti szerz�dést köt a Bozsoki 
 Sportegyesülettel, hogy az Önkormányzat által szervezett szüreti rendezvényre a Bozsok 019/2 hrsz. 
 ingatlan használatára évi 175 eFt összegben.  
 Felel�s:   Darabos Béla polgármester 
 Határid�:  azonnal  
 
 
Darabos Béla polgármester átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéz�nek. 
 
Cse rkut iné  Stp i s i c s  Edina  pénzügyi ügyintéz�- tájékoztatja a képvisel�-testületet, hogy a képvisel�-testület a 
2014. április 10-i ülésén megalkotta a 2013. évi költségvetés teljesítésér�l szóló 5/2014. (IV. 11.) önkormányzati 
rendeletét. Ennek a részleteit a mellékletek és az információs táblák tartalmazzák. A kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti f�osztálya felhívta a figyelmünket, hogy az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56. 
§. (1) bekezdésére figyelemmel, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-ában írtaknak megfelel�en meg kell jeleníteni az 
önkormányzat vagyonkimutatását is. Ezt a táblázatot elkészítették és ezzel ki kell egészíteni a zárszámadást 
(jegyz�könyvhöz csatolva). Mivel ezt az információs táblák közé célszer� felvenni – az pedig nem része a 
rendeletnek – nem kell sem rendeletet módosítania a képvisel�-testületnek, sem határozatot hoznia. Kéri a 
képvisel�k szíves tudomásulvételét és a 2013. évi beszámoló fentiekkel való kiegészítését. 
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