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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. szeptember 17-én 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:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
         (3 fő) 
 
Meghívott:  Jakab Balázs Bozsok Sportegyesület elnöke 
  Karvalics Gábor Bozsok Sportegyesület elnökhelyettes 
         (2 fő)  
 
Lakossági érdeklődő: 0 fő 
 

 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Darabos Béla polgármester tisztelettel köszönti a meghívott Jakab Balázst és Karvalics Gábort a 
Bozsoki Sportegyesület elnökét és helyettesét, Németh Melinda kirendeltség- vezetőt, Cserkutiné 
Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőket. A 
Bozsoki Sportegyesület elnöke és elnökhelyettese a napirendi pontok megtárgyalása előtt kért szót, a 
Bozsoki Sportöltöző ügyével kapcsolatban. Számukra volt néhány tisztázatlan körülmény melyet 
megvitattak. A polgármester megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az 
ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Darabos Béla 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. Az Önkormányzat 2014. évi I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 

2. Bozsok községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító 
helyen történő elhelyezése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető  
 

3. Bozsok községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlantó 
helyen történő elhelyezése tárgyában új ajánlattételi felhívás kiírása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

4. VASIVÍZ Zrt. 15 éves gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

5. HVB bizottsági póttag felmentése  
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

6. Ravatalozó vízelvezetés és szigetelés árajánlatának elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

7. Egyebek 
 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 
1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK 
 TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ  ELFOGADÁSA 

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.  
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Az ÁH. törvény szerint kötelező a polgármesternek tájékoztatni a képviselő-testületet szeptember 15- 
ig az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Az előterjesztés konkrét tényszámokat takar. Stabilnak 
mondható az Önkormányzat pénzügyi helyzete. Az augusztus 31-i állapotról a polgármester lakossági 
fórumot fog tartani. Bozsoknak-Bozsokért számlára befolyt összegből fogják a Batthyány Ferenc 
Művelődési és Kultúrotthon szigetelés és a vakolás költségét fizetni.  



Ha valakinek kérdése van, tegye fel. 
 
Darabos Béla polgármester 
A lakossági fórum szeptember 24-én 18 órakor lesz. A lakosságnak kifog menni a tájékoztató.  
 

 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

63/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. I. félévi 
 gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  

 
 
 
 

2. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, 
 SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÓ  HELYEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE 
 TÁRGYÁBAN BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető  
  
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt tájékoztassa a képviselőket. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Sajnos egyetlen ajánlat sem érkezett a felhívásban megjelölt határidőig, így szükséges 
eredménytelennek nyilvánítani a felhívást és ezzel egyidejűleg szükséges újra ajánlattételi felhívást 
kiírni, mely a következő napirendi pont lesz. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

64/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2014. (VI.24.) képviselő-testületi 
 határozatával jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívása 
alapján  lefolytatott eljárást tekintettel arra, hogy nem érkezett be egy pályázat sem, 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  
 
 
 



3. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, 
SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANTÓ HELYEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE 
TÁRGYÁBAN ÚJ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIÍRÁSA 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előző napirendi pontba említette Németh Melinda kirendeletség-vezető, hogy újra ajánlattételi 
felhívást kell kiírni.  
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az ajánlattételi felhívást javasolja megküldeni az eddigiekhez hasonlóan tíz szolgáltatónak. A beadási 
határidő 2014. november 15. 8:00, az eredményhirdetés ideje 2014. november 28. Reméljük, hogy az 
ajánlattételi felhívásra a megadott határidőig érkezik be pályázat.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

65/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 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: 
  

- Celli HUKE Hulladékkezelési Kft. 
  Képviseli: Vass Rita ügyvezető        
  (9500 Celldömölk, Temesvári u. 16. Tel/fax 95/423-050 
  E-mail: cellihuke@huke.hu )   
 

- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
  Képviseli Kovács István vezérigazgató  
  (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.: 94/562-210  
 E-mail: varosgondnoksag@koszeg.hu  ) 

 
-  MÜLLEX – KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft  
 Képviseli: Bernhard Maier ügyvezető igazgató   
 (9900 Körmend, Rákóczi u. 5. I/1., Rákóczi F. u. 28. Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6. 
 Tel.: 94/594-308, Fax.: 94/ 594-309  Email.: mullex1@axelero.hu)  

  
-  PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Kft. 

  Képviseli: Tóth Gyuláné ügyvezető és Tóth Gyula Tamás ügyvezető     
  (9737 Bük, Jókai u. 24. Tel.: 94/558-461  
  E-mail: parkomkft@invitel.hu) 
 

- Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 
  Képviseli: Kosár Tibor ügyvezető és Hancz Attila ügyvezető     
  (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.   Tel/fax.: 96/579-467 E-mail:     
  titkarsag@ekultiv.hu  kovacs.krisztian@rekultiv.hu)  

  



- Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. 
  Képviseli:   Pintér László ügyvezető     
  (9600 Sárvár, Ikervári u. 23. Tel/Fax: +36-95/520-172  

  E-mail: info@sarvarizoldpont.hu)  
 

- SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató NonprofitKft 
  Képviseli: Csonka György ügyvezető igazgató  
  9700 Szombathely, Welther Károly u. 4. Tel.: 94/314-575, Fax 94/313-217 
  E-mail: info@szomhull.hu  

 
- Zala-depó  Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. 
  Képviseli: Gecse László ügyvezető igazgató   

8900  Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Tel.: 92/598-940, Fax: 92/312-771 
E-mail: info@zaladepo.hu   marton.horvath@zaladepo.hu 
 

- Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 
  Képviseli: Bali József elnök-vezérigazgató 30/385-5001 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.  Tel.: /Fax: +36 92/695-775, 92/707-510 
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu   arajanlat@zalaispa.hu 

  
Lenti Hulladékkezelő Kft (Lenti Huke Kft)i Hulladékkezelő Kft. 

    Képviseli: Póczak Anita 30/816-2140 
             8960 Lenti, Templom tér 9. Tel.: +36 92 551 387 Fax: +36 92 551 012 
            E-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu   info@lentihuke.hu   

 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

4. VASIVÍZ ZRT. 15 ÉVES GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 
  
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú 
távú biztosítása érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni. A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető elkészítette az ivóvíz- és 
csatornahálózatra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, melyet megküldött az érintett 
önkormányzatoknak jóváhagyásra. Ha a képviselő-testület elfogadja a tervet akkor meg kell küldeni a 
képviselő-testületi határozatot a VASIVÍZ Zrt. részére. 
  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

66/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a VASIVÍZ Zrt. által 2014. augusztusában 



 készített „15 éves gördülő fejlesztési terv- Ivóvíz ágazat – V018 jelű Bozsok ivóvíz ellátási 
 rendszer” című dokumentumot a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

5. HVB BIZOTTSÁGI PÓTTAG FELMENTÉSE  
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Bozsoki Helyi Választási Bizottságban Sziklai Ede (Bozsok, Rákóczi u. 145.) póttag felesége 
Sziklai Edéné az önkormányzati választáson képviselő jelöltként indul, ezért fel kell menteni a póttag 
megbízatása alól.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

67/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
 XXXVI.  törvény 18.§. (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján Bozsok Helyi 
Választási  Bizottságban Sziklai Ede Bozsok, Rákóczi u. 145. szám alatti lakost a bizottságban 
betöltött  póttagi megbízatása alól felmenti.  

 
 Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző, HVI vezető 
 Határidő: azonnal  
 
 

6. RAVATALOZÓ VÍZELVEZETÉS ÉS SZIGETELÉS ÁRAJÁNLATÁNAK 
ELFOGADÁSA 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Banga László alpolgármesternek. 
  
Banga László alpolgármester 
Minden képviselő tudja, hogy nem vette fel az alpolgármesteri tiszteletdíját. A mandátum alatt 2 millió 
forint körüli összeg gyűlt össze, ebből az összegből szeretné a ravatalozó vízelvezetés és szigetelési 
munkálatait elvégeztetni.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy három árajánlatot kért be a munkálatok elvégzésére, a 
legkedvezőbbnek a V+V Generál Építőipari Szolgáltató Kft. árajánlata bizonyult.  A Kft. a 
legrövidebb időn belül  elvégzi a munkát. Az alábbi munkálatok kerülnének elvégzésre: ereszcsatorna 
cseréje, festése, az északi oldal  textil hálóra történő vakolása, két oldalfal festése, a bejáratnál térkőből 
lépcső kialakítása, a tetőről lezúduló csapadékvíz zárt rendszerbe történő elvezetése, az épület 
vizesedése miatt munkagéppel az épület mellett végig kimarkolva a föld és dréncső, valamint 



betonszegély elhelyezése, a bejáratnál szellőző vakolattal történő vakolása.  Az összes munka 
elvégzése 2.294.776,- Ft-ba kerülne. A képviselő-testületnek el kell fogadni az árajánlatot ahhoz, hogy 
a munkálatokat meg tudják rendelni.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

68/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Bozsoki ravatalozó munkálatait 
megrendeli  a V+V Generál Építőipari Szolgáltató Kft-től (9797 Nárai, Petőfi Sándor u. 15.) az 
árajánlatban  szereplő 2.294.776,- Ft összegen. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 
 

7. EGYEBEK 
 
BOZSOK 268/17 HRSZ. INGATLAN BEÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG TÖRLÉSE 
IRÁNTI KÉRELEM  
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Dr. Havasi Adrienn ügyvéd kereste meg a hivatalt ügyfele Nagyné Farkas Erika a Bozsok 268/17 hrsz. 
ingatlan tulajdonosa nevében. A tulajdonos el szeretné adni ingatlanát és a tulajdoni lapon Bozsok 
község Önkormányzata javára beépítési kötelezettség szerepel. Az Önkormányzat 1996-ba 
értékesítette a területet. A tulajdonos nevében kéri az ügyvéd a bejegyzés törlését.  
 
Darabos Béla polgármester 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt kérdezi, hogy a kényszer kaszálás költsége kifizetésre 
került-e, mivel azt az Önkormányzat végeztette el.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Nem került befizetésre. 
 
Darabos Béla polgármester 
Fel kell szólítani, hogy fizesse meg a kényszerkaszálás költségét. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Értesíteni fogom az ingatlan a tulajdonosát, hogy elmaradása van 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 



69/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete hozzájárul Bozsok 268/17 hrsz.-ú 
ingatlanra a  Bozsok községi Önkormányzat javára bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez. A 
törlési  engedély benyújtásáról a kérelmezőnek szükséges gondoskodnia. 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beépítési kötelezettség törlése iránti 
engedély  aláírására. 
  
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 
„ITTHON VAGY – MAGYARORSZÁG, SZERETLEK” PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 
 
Hozzászólások: 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megjelent Belügyminiszter 44/2014.(IX.5.) BM rendelete az „Itthon 
vagy – Magyarország, szeretlek”programsorozat pályázati lehetőség. Ha az Önkormányzat benyújtja a 
pályázatot, akkor 195 eFt-ra jogosult. A rendezvény feltétele a közös tűzgyújtás, a helyszíneket a TV 
közvetíteni fogja. A pályázati kiírásban szereplő lógót kell elkészíteni. A rendezvényt szeptember 28-
án kell megtartani, a pályázat 23-án kerül elbírálásra.  
A polgármester úrral közösen állították össze a pályázatot, melyet ismertetett a képviselőkkel.  
A képviselő-testületnek határozatot kell hozni, hogy Bozsok község részt kíván venni a rendezvény 
sorozatba.    
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

70/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete az „Itthon vagy – Magyarország, 
 szeretlek” programsorozatra pályázatot nyújt be.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
 
BOZSOK HONLAP MŰKÖDTETÉSE 

 
Hozzászólások: 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Ismerteti a képviselőkkel, hogy Takács Attila képviselő elutazik Dániába. Mindenki tudja, hogy 
Bozsok honlapját ő készítette, mivel nem lesz itthon ezért egy céggel kellene szerződést kötni. Velem 
községnek a Deeb-IT Kft. készíti, nem kell sokat fizetni érte és azonnal felteszik a megküldött 
anyagot, precízen kezelik a honlapot.   



 
Takács Attila képviselő 
A megszerkesztésért biztos egy nagyobb összeget kérnek. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Adjon a képviselő-testület egy felhatalmazást, hogy keressék meg a Deeb-IT Kft.-t és kérjenek 
árajánlatot, megfelelő ajánlat esetén pedig javasolja a szerződéskötést. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

71/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete Bozsok község honlapjának 
működtetésére  árajánlatot kér be a Deeb-IT Kft-től (9751 Vép, Petőfi u. 22.). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a honlap működtetéséhez szükséges 
szerződés aláírására. 

 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
 
 
LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2004.(V.20.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérdezi Németh Melinda kirendeltség-vezető 
van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93.§-a hatályon kívül helyezte 2011. 
december 31-ével az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvénynek a víziközmű-
szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó rendelkezéseit. Ennek megfelelően a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény alapján a települési önkormányzatok már nem jogosultak önkormányzati 
rendeletet alkotni a víziközmű-szolgáltatási díjak, illetve az esetlegesen biztosítandó kedvezmények 
(locsolási) tárgyában. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében a testületnek intézkednie 
kell az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás díjait (locsolási kedvezményt) megállapító helyi rendeleti 
szabályozás hatályon kívül helyezése iránt.   
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta  
 

 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014. (IX. 18) önkormányzati rendelete 



a 37/1999.(II.26.) Korm. rendelettel módosított 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet alapján adható 
locsolási kedvezmény alkalmazásáról szóló 5/2004.(V.20.) önkormányzati rendelete hatályon 

kívül helyezéséről 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
CSATLAKOZÁS BURSA- HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2015. ÉVI 
FORDULÓJÁHOZ  
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Minden évben csatlakoztak, javasolja, hogy most 
is csatlakozzanak. 
 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

72/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat BURSA-
 Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozását. 

   

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Hivatali felelős: Bernáth Ildikó igazgatási ügyintéző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
BATTHYÁNY FERENC MŰVELŐDÉSI ÉS KULTÚROTTHON  KÜLSŐ SZIGETELÉSE 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kultúrotthon külső homlokzat szigetelésére kért be három 
árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot Hollósiné Óvári Piroska (9748 Vát, Petőfi Sándor u. 10.) 
egyéni vállalkozó adta, melynek összege bruttó 810.000,- Ft.  
Képviselő-testületi határozat szükséges a vállalkozási szerződés megkötéséhez, ha a képviselő-testület 
elfogadja az árajánlatot. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

73/2014.(IX.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Batthyány Ferenc művelődési és 
kultúrotthon hőszigelt külső vakolat készítésének munkálatainak elvégzését megrendeli 
Hollósiné Óvári Piroska (9748 Vát, Petőfi Sándor u. 10) egyéni vállalkozótól az árajánlatban 
szereplő 810.000,- Ft vállalási áron. 



 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és 
 aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  

 

 
Darabos Béla polgármester 
Szeptember 24-én lesz a lakossági fórum, ez lesz a jelenlegi képviselő-testületnek az utolsó ülése, 
felkéri Gergye Pétert a rendezési terv készítőjét, hogy a lakosságot tájékoztassa a rendezési tervvel 
kapcsolatban.  
 
 
 
 
 
 
 



 


