
Szám: V/105-19/2014.        Készült: 2 példányban 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 13-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 
    Horváth Attila képviselő 
    Medgyes Miklós képviselő 
         (4 fő)  
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
         (3 fő) 
 
Meghívott: 0 fő  
Lakossági érdeklődő: 0 fő 
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 

Darabos Béla polgármester tisztelettel köszönti, Németh Melinda kirendeltség - vezetőt, Cserkutiné 
Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőket. 
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 költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 

2. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotása 

 Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 



3. Bozsok községi Önkormányzat településrendezési tervének felülvizsgálata 
 Előterjesztő Darabos Béla polgármester 
 

4. Beszámoló gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

5. Helyi Választási Bizottság megalakítása 
 Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

6. Az Önkormányzat által meghirdetett kommunális dolgozói munkakörre kiírt pályázatok 
elbírálása 

 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

7. Megállapodás a VASIVÍZ Zrt. és az Önkormányzat közötti adatszolgáltatásról 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

8. Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon tetőszerkezet cseréjéhez árajánlatok  
 elbírálása 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

9. Egyebek 
 

 
II. 

Napirendek tárgyalása: 
 
1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2014.(II.27.) 
 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 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 
A kiküldött anyaghoz kiegészítése nincs. A kötelező módosítások kerültek átvezetésre. A 
bérkompenzáció, a hulladéklerakó támogatása, az Alpannónia pályázat végelszámolása, valamint az 
Írottkő Program elkészítéséhez a 50.000,- Ft működési támogatás. Az Alpannóniával kapcsolatos 
számla megszüntetése megtörtént. A változásokat részletesen az 1. információs tábla tartalmazza.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Közös Hivatal finanszírozása 361 eFt-tal csökkent, ez egy kicsit 
kompenzálja a hulladékra történt kifizetés terhét.  
Várja a képviselők kérdéseit, véleményeit, elképzeléseit. 
 
Darabos Béla polgármester 
Nem hiányzott a hulladékkal kapcsolatos 500 eFt-os kifizetése, de teljesítve lett. 



Az utakra beadott vis maior pályázat elbírálása megtörtént. Az utak javítására 844 eFt támogatást nyert 
az Önkormányzat.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
A végleges formába befogja építeni, a rendelet módosításba szerepelni fog. 
 
Banga László alpolgármester 
Ha jól emlékszik a Pannon Pipics 50 eFT-tal tartozik, mi lenne ha az Önkormányzat megkeresné őket, 
hogy a tartozás fejébe szereljék le a kábeltévé vezetékeket az oszlopról, akár még plusz költség 
vállalásával.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
December 31-ig le kellene bontani a vezetéket, mert ha nem akkor továbbra is leszámlázzák az 
oszlophasználati díjat. 
 
Banga László alpolgármester 
Medgyes Miklós képviselő segítségével keressenek illetékest a vezetékek leszerelésére, ha nem 
találnak akkor javasolja a Pannon Pipics Kft.-t keressék meg. 
Egy másik dolog, a költségvetésbe be van tervezve 400 eFt a szüretre. 
 
Darabos Béla polgármester 
A betervezett 400 eFt felett pályázat lett beadva 500 eFt-ra, de még nem kaptak visszajelzést. 
 
Banga László alpolgármester 
Jó lenne tudni, hogy a pályázatban szereplő összeget megkapják-e vagy sem mert az alapján kell 
szervezni.  
 
Darabos Béla polgármester 
Karvalics úr hívta telefonon és elmondta, tudomására jutott, hogy a Végh Autóház fel akarja mondani 
a Sportöltözőn lévő reklám szerződését. Tájékoztatta Karvalics urat, hogy szó sincs a felmondásról. 
Július elején beszélt a Végh úrral aki azt mondta, hogy nem hozta meg a várt eredményt a reklám, 
ezért felül fogják vizsgálni. 
A mai napig írásban nem érkezett semmi.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Kiszámlázásra került az I. és II. negyedév, a befizetés még nem történt meg.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a sportöltöző értékét a mai napig nem tudta a kataszterbe 
szerepeltetni, mivel a beruházás összegére vonatkozó összegeket nem kapta meg. 
 
Horváth Attila képviselő 
Szeretné megkérdezni, hogy a költségvetésben szereplő határátkelő felújítás, karbantartás mit takar. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző: 
Az Önkormányzat ezt feladatra kapja, központosított állami támogatás, el kell számolni vele, a 
határátkelőnél a közvilágítás és fűnyírás költségét ebből fizetik.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta:   
 

 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014. (VIII. 14) önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 



/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 
 
 
 

2. A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL 
 SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA 

 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 
Elmondta, hogy Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 3. pontja kimondja, hogy „ A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  

2. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények.” 
Tehát kötelező feladat, az önkormányzatnak ilyen rendelettel rendelkezni kell. Tekintettel arra, hogy 
Velem településen a közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve rendje, 
valamint a házszámok megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva, a településen új 
önkormányzati rendelet megalkotására van szükség. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta:   
 

 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (VIII. 14) önkormányzati rendeletét 
a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 
 

3. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

 Előterjesztő Darabos Béla polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Emlékezteti a képviselőket, hogy az Akcióterv Ménöki Kft.-t bízták meg a településrendezési terv 
felülvizsgálatára. 
Minden képviselő megkapta az előterjesztést. A településfejlesztési koncepció készítésével kell 
megbízni a tervezőt, továbbá jóvá kell hagyni a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot. 



A polgármester elmondja, hogy elsősorban a külterületi részt szeretnék rendbe tenni.  
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tájékoztatja a képviselőket, ha a képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatokat, akkor felkerül 
az internetre a lakossági felhívás, hogy a rendezési terv készítéséhez észrevételeket, javaslatokat, 
kérelmeket lehessen beadni.  
 
Darabos Béla polgármester 
A kérelmek beadásának határidejét szeptember 15-ben javasolja meghatározni, így van egy hónap a 
kérelmek beérkezésére. A hirdetőtáblára kihelyezésre kerül a felhívás, de minden háztartásba is 
kiküldésre kerül. 
 
Banga László alpolgármester 
Megkérdezi, van e határideje a rendezési terv elkészítésének határidejére. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Igen van, az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatási szerződése alapján 
december 31. 
 
Banga László alpolgármester 
Csak azért kérdezte, mert októberbe önkormányzati polgármester és képviselő választás lesz és 
szeretné ha az új testületnek is lenne lehetősége a módosításra. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

53/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új településrendezési eszközök 
 elkészítésének megalapozása és a község hosszú távú fejlesztése érdekében a 
településfejlesztési  koncepció készítését rendeli el a 314/2012.(XI.8.) korm rendelet szerinti 
tartalommal és eljárással. 
 
 Felkéri a polgármestert az egyeztetési folyamat előkészítésére és az egyeztetési eljárás 
 megkezdésére. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Szavazásra bocsátja a 2. számú határozati javaslatot, a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 
elfogadására. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

54/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti formában 
és  tartalommal Bozsok községi Önkormányzat Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát. 
 



 Felkéri a polgármestert az egyeztetési folyamat előkészítésére és az egyeztetési eljárás 
 megkezdésére. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  
 
 
 
 

4. BESZÁMOLÓ GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL 

 Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, ennek a beszámolónak az elfogadása is kötelező feladat. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Elmondta, hogy a települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról átfogó értékelést készít. Ismertette a beszámolót. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

55/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete  

1. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, 
és az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2. felkéri Darabos Béla polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
 

5. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSA 
 Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Elmondta, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának időpontját 2014. október 12. napjára (vasárnap) tűzte ki. 



Fentiekre tekintettel megkezdődtek a választással összefüggő előkészületi munkák végzése, melynek 
körében sor kerül –egyebek mellett – a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
megválasztására is. Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- 
és hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. Az egy szavazókörrel rendelkező településen a 
HVB öt tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda 
vezetője tesz indítványt. a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító 
javaslat nem nyújtható be egy szavazással dönt a testület. 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Mint mindenki tudja októberbe lesz az Önkormányzati 
választás. A helyi választási bizottság tagjait és póttagjait kell megválasztani. Egy új póttag van 
Francsics Istvánné. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

56/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI.  törvény 23.§-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2014. évi  általános választásán Bozsok Helyi Választási Bizottságába az alábbi 
személyeket választja meg  tagnak, illetve póttagnak:  
 Tagok:  
 1.Tóth Csaba 9727 Bozsok, Rákóczi u. 49. 
 2.Fekete Piroska Mária 9727 Bozsok, Rákóczi u. 56. 
 3.Antal Istvánné 9727. Bozsok, Rákóczi u. 121. 
 4.Francsics Józsefné 9727 Bozsok, Rákóczi u. 42. 
 5.Kiss Rozália 9727 Bozsok, Rákóczi u. 43. 
 
 Póttagok:  
 1.Sziklai Ede 9727 Bozsok, Rákóczi u. 145. 

2.Francsics Istvánné 9727 Bozsok, Rákóczi u. 41/A 
 
 

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

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT KOMMUNÁLIS DOLGOZÓI 
MUNKAKÖRRE KIÍRT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 

  Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kommunális dolgozói munkakörre kiírt pályázatra 2 db érvényes 
pályázat érkezett be. Mindkét pályázó helyi lakos, Antal István és Kutits László Ernő. A testület a 
pályázatokat megismerte, az előterjesztést megkapta.  
A döntés a képviselő-testületen múlik, hogy ki legyen a kommunális dolgozó.  



Kutits László Ernő pályázó a Szombathelyi Gépipari Szakközépiskolában végzett, majd autógépész 
üzemmérnöki és közlekedési műszaki tanári oklevelet is szerzett a Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskolán.  
Antal István pályázó képesítése szerint autószerelő, emellett kisteljesítményű kazánfűtő 
szakképzettséget és betanított parkgongozó tanúsítványt szerzett. Többször is dolgozott az 
önkormányzatnál közmunkásként, a rábízott munkát becsülettel elvégezte.  
 
A polgármester Antal Istvánt javasolja a kommunális dolgozói munkakörre. 
 
Horváth Attila képviselő 
Megkérdezi változik-e a kommunális dolgozó munkaköri leírás. 
 
Darabos Béla polgármester 
Nem változik, ugyan azt kell neki is végezni, mint az elődjének. A munkaköri leírásban nem szereplő 
feladatokat a polgármester és a képviselő-testület kérésére természetesen elvégzi. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a kommunális dolgozói állásra kiírt pályázatokat. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

57/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a nyertes pályázót, Antal István 9727 
Bozsok, Rákóczi u. 121.szám alatti lakost megbízza a kommunális feladatok ellátására, 
határozatlan idejű közalkalmazotti státuszban 2014. szeptember 1. naptól. Illetménye 
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján a közalkalmazotti besorolásának megfelelő bértábla szerint. 

 Felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos okmányok aláírására. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

7. MEGÁLLAPODÁS A VASIVÍZ ZRT. ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI 
ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL 

 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, tájékoztassa a képviselőket.  
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény értelmében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal Nemzeti Víziközmű Nyilvántartást vezet. Az Önkormányzat számára előírt adatszolgáltatást a 
Vasivíz Zrt. teljesíti, ezért megkeresést nyújtott be, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozóan 
megállapodást szükséges kötni, mely megállapodás elfogadását követően tájékoztatja a víziközmű-
szolgáltató a Hivatalt.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   



 
58/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
 CCIX.. törvény 87/A.§-ában foglaltak alapján megállapodást köt az adatszolgáltatásról a 
 VASIVÍZ Vas megyei Víz és Csatornamű Zrt-vel (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) . 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 

8. BATTHYÁNY FERENC MŰVELŐDÉSI ÉS KULTÚROTTHON TETŐSZERKEZET 
CSERÉJÉHEZ ÁRAJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
/Árajánlatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
Darabos Béla polgármester 
Emlékezteti a képviselőket, hogy a kultúrotthon tetőszerkezet cseréjét az adósságkonszolidációban 
részt nem vett önkormányzatok támogatásából fogják felújítani. A Falak Bt. elvégezte a statikai 
felmérést a tetőszerkezetére, megállapították, hogy nem kell az egészet lecserélni, csak erősítésre és a 
tetőlécek cseréjére van szükség. Árajánlatokat kértek be a tetőszerkezet felújítására 3 cégtől:  

1. V+V GENERÁL ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ KFT. bruttó 5.740.000,-Ft  
2. Épület Energia Racionalizáló Kft. bruttó 6.324.600,-Ft  
3. Hollósiné Óvári Piroska EV. és KA-DA INVEST BAU KFT: közösen 4.500.000,- Ft összegű 

árajánlatot nyújtottak be. 
 
 A legkedvezőbb ajánlatot a közösen pályázó Hollósiné Óvári Piroska EV és KA-DA INVEST BAU 
KFT: nyújtotta be. 
Várja a képviselők hozzászólását.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

59/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete elhatározza, hogy a Batthyány Ferenc 
 Művelődési és Kultúrotthon tetőszerkezet felújítási munkálatainak elvégzésével  Hollósiné 
Óvári Piroska EV 9748 Vát, Petőfi S. u. 10. és KA-DA INVEST BAU KFT. 9748 Vát, Petőfi 
S. u. 10.  bízza meg, az árajánlatban szerelő 4.500.000,- Ft, azaz négymillió-ötszázezer 
forint összegen. 

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

9. EGYEBEK 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy beszélt Jakab Károly Frigyes nyugdíjba vonuló kommunális 
dolgozóval. Nagyon meg van sértődve, hogy nem kapta meg az egész évi szabadságot, a jubileumi 
jutalmat és a sétáló időt.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 



Elmondja, hogy az éves szabadság időarányos része jár a dolgozónak, mivel szeptembertől már 
nyugdíjas lesz ezért csak augusztus 31-ig járó szabadság adható ki. Jubileumi jutalom annak jár aki 
egy munkahelyen töltötte el a 25 évet.  
Egyébként tájékoztatja a képviselőket, hogy Jakab Károly Frigyes volt a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóságnál és kérelmet adott be, hogy nyugdíjba akar menni, természetesen ezt elutasították, mert 
augusztus 25-étől lesz nyugdíjas korú. Betöltött 62 év plusz 183 nap. 
Kérelmezte a közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
Augusztus 31-vel javaslom a közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntetni, erre a 
képviselő-testületnek határozatot kellene hozni.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 
 
 

60/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete Jakab Károly Frigyes (9727 Bozsok, 
Rákóczi  u. 8.) kommunális dolgozó közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 2014. 
augusztus 31- vel megszüntetni. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói iratok elkészítése ügyében 
tegye  meg a szükséges intézkedések. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
Darabos Béla polgármester 
A Sportöltöző megállapodás felülvizsgálatát kell tárgyalni. 
Mindenki megkapta az előterjesztést. A megállapodás határozott időre, 10 évre szól, ha felújítást 
akarnak az épületen végezni, akkor az Önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulást kell kérni.  
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

61/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete haszonkölcsön szerződést köt a Bozsoki 
Sportegyesülettel határozott időre 2014.09.01. naptól határozott időre 10 évre (székhely:9727 
Bozsok, Rákóczi u. 142. adószám:18893160-1-18; nyilvántartásba vétele: 47/2002. Vas 
Megyei Bíróság; képviselő: Jakab Balázs elnök). A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Megkérdezi, hogy a sportöltöző biztosítására kértek-e be ajánlatot. Az Önkormányzatnak minden 
ingatlana a Groupama Garancia Biztosítónál van, javasolná, hogy a sportöltözővel egészítsék ki.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   



 
62/2014.(VIII.13.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete vállalja, hogy a Groupama Garancia 
Biztosítónál kiegészíti a biztosítását. A Bozsok 019/2 hrsz-ú ingatlannal kibővítik a 
vagyonbiztosítást.  

 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
Horváth Attila képviselő 
A határátkelőnél még mindig fent vannak a politikai plakátokat már rég le kellett volna szedni. 
Nagyon zavarja az a sok plakát, plakát - plakát hátán.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
 
 



 


