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Szám: V/105-27/2014.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. november 24-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 
   Deák Balázs   alpolgármester    
   Hodics Andrea   képviselő 
   Kutits László Ernőné  képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
          (5 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi ügyintéző 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 

 
          (3 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 az új  képviselőtársakat 
az első képviselő-testületi ülésen. A polgármester elmondja, hogy Dobrádi György kérte,  hogy a 
napirendek tárgyalása előtt kaphasson szót, egy kérelemmel szeretne a képviselő-testület felé fordulni. 
Mivel Dobrádi György nem jelent meg, majd az egyebek napirendi pont keretében tájékoztatni fogja a 
képviselő-testületet, hogy miről lenne szó. 

Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.  
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Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele. 
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 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. Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. negyedévi gazdálkodásának 

teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

4. Bozsok községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító 
helyen történő elhelyezése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása 

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

5. Bozsok községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító 
helyen történő elhelyezése tárgyában új ajánlattételi felhívás kiírása 

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

6. 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 
Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőnek.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Szeretettel köszönt mindenkit. Jogszabályalkotásról szóló törvény szerint a rendelet módosításához 
előzetes hatástanulmány is készült.  Negyedévente van költségvetési rendelet módosítás. Az október 
30-i állapotnak megfelelő módosításról szól ez a rendelet tervezet.  Kötelező elemek kerültek 
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beépítésre a rendeletbe. Az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” a bevételi és a kiadási oldalon 
jelentkezik. A szociális támogatások, a Társulás 2013. évi pénzmaradvány visszautalása és a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradvány visszautalása. Előzetes kérelem alapján a 
felhalmozási kiadások között szerepel egy hirdetőtábla felszerelése. Egy lábon álló üveges, mivel a 
felújított épület falára nem akarnak hirdetőtáblát felszerelni. Előzetes kalkuláció szerint 200 eFt került 
betervezésre.  A kultúrotthon  kéménye a 110 eFt már ebbe a módosításba szerepel.  
 
Darabos Béla polgármester 
A Kéményseprő Vállalat felé jelenteni kell a változást, mert 2 kémény lebontásra került. Összesen 4 
kémény volt az épületen.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Jelenteni fogja a változást. 
Ha valakinek kérdése van a rendelet módosítással kapcsolatban, az tegye fel. 
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak honnan van bevétele. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Állami támogatásból és a helyi adóbevételekből. Az Önkormányzatnak nincs bérbe adható ingatlana és  
nincs rendezvénye amiből bevételt lehetne szerezni. A költségvetés kiadási és bevételi oldalának 
egyezni kell.  
Elmondja a képviselőknek, hogy az Önkormányzat jelen állás szerint jó anyagi helyzetbe van.  
 
 Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta  
 

 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
az  önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 

2. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. 
NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL 
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőnek. 
  
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
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Tájékoztató jelleggel készült a beszámoló. Az államháztartási törvényből kivették a III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást, de úgy gondolták, hogy mégis készítenek az önkormányzatnak. 
Ez a tájékoztatás a szeptember 30. teljesítést mutatja.  
A táblázatba látható, hogy vannak elmaradások. Az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települések támogatása a 6,5 millió Ft már az önkormányzat számláján van. Ebből két dolog kerül 
megvalósításra, a rendezési terv és a kultúrotthon tetőcseréje. A tetőcserére 2.600.000,- Ft került eddig 
kifizetésre, és a rendezési tervre már 670.000,- Ft kifizetésre került. Az egyéb kiadások időarányosak. 
A személyi juttatásoknál van még a közfoglalkoztatás, nyári diákmunka, amit a Munkaügyi Központ 
támogat. 
Ha valakinek kérdése van, tegye fel.  
 
Deák Balázs alpolgármester 
Megkérdezi, hogy az előirányzat egész évre szól-e. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Igen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 83/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
3. A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐINEK 2015. ÉVI 

ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MEGALKOTÁSA 

        Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, 
hogy tájékoztassa a képviselőket. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A jelenleg érvényes rendelet alapján egységesen 20 % illetménykiegészítés illeti meg a középfokú 
végzettségűeket.  A megyei és megyei jogú városoknál legfeljebb 40 %, a községi önkormányzatoknál 
legfeljebb 20 %, míg a többi önkormányzatoknál legfeljebb 30 % lehet. Itt a 20 %-ot javasolja 
egységesen a 2015. évre. Új rendeletet kell alkotni.  
  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta  
 

 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 
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a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének 
megállapításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
 

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

       Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Sajnos egyetlen ajánlat sem érkezett a felhívásban megjelölt határidőig, így eredménytelennek kell 
nyilvánítani a felhívást és ezzel egyidejűleg szükséges újra ajánlattételi felhívást kiírni, mely a 
következő napirendi pont lesz. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Jegyző úr beszélt a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Kft. igazgatójával, aki tájékoztatta, hogy akkor tudja benyújtani a pályázatot - ugyanis köti 
a Kőszegi Képviselő-testület döntése - ha az önkormányzat vállalja a 1.371.000,- Ft + áfa támogatás 
megfizetését. 
 
 
Darabos Béla  polgármester 
Nem nyújtanak támogatást, legyen kényszer kijelölés. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tájékoztatásul mondta el a Képviselő-testületnek, hogy a Kőszeg Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Kft. ilyen módon tudna pályázatot benyújtani. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

84/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2014. (IX.17.) 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  
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5. 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. Az új kiírásba december 12. lesz a beérkezési határidő. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az ajánlattételi felhívást javasolja megküldeni az eddigiekhez hasonlóan tíz szolgáltatónak. A beadási 
határidő 2014. december 12. 8:00, az eredményhirdetés ideje 2014. december 18. Reméljük, hogy az 
ajánlattételi felhívásra a megadott határidőig érkezik be pályázat.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

85/2014.(XI.24.) 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)  
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- 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  
 
 

6. EGYEBEK 
 
KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 
Darabos Béla polgármester 
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a három fő közfoglalkoztatottnak 2014.09.30-án 
lejárt a foglalkoztatása, lehetőség volt arra, hogy a lejáró közfoglalkoztatási támogatási szerződést 
meghosszabbítsák október 1. naptól november 30-ig.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

86/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a közfoglalkoztatási 
támogatás meghosszabbítása tárgyában 3 főt 2014.október 1 - 2014. november 30. napig 
továbbfoglalkoztat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ hatósági szerződés módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
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TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy részt lehet venni a téli közfoglalkoztatási programba. 
A téli közfoglalkoztatás kertében elsősorban tanfolyammal egybekötött közfoglalkoztatást támogatja 
az állam, ezért Bozsok községben december hónaptól alkalmazott közfoglalkoztatott a munkaidő 
jelentős részét ilyen képzésen fogja tölteni. A polgármester javasolja, hogy ebbe a programba 1 fő 
foglalkoztatásával vegyenek részt.   
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

87/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a téli közfoglalkoztatási 
program keretében 1 főt foglalkoztat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központ hatósági szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Darabos Béla  polgármester 

 
HODICS ANDREA KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK BEJELENTÉSE 
 
Hodics Andrea képviselő  
Elmondta, hogy nyilatkozatot nyújtott be írásban, mely szerint a tiszteletdíjáról lemond 
megválasztásával egyidejűleg. 50%-át a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület ajánlja fel, a másik felét 
pedig a Bozsoki Sportegyesület részére. 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

88/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hodics Andrea képviselő 
képviselői tiszteletdíjának lemondásáról szóló nyilatkozatát 2014.október 12 nappal.  
A képviselő lemond a tiszteletdíjáról két egyenlő részben a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és Bozsoki Sportegyesület javára. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Darabos Béla  polgármester 

 
 
2015. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
November 20-án az egyesületekkel egyeztettek a 2015. évi programokról. Az egyeztetés alapján 
összeállították a programtervet. Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztés tartalmával 
egyetértenek-e.  
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2015. évben a Castanea Egyesület nem vállal fellépést, mivel nem 
áll rendelkezésre állami pénz, ezt az egyesület elnöke mondta.  
A Kökörcsin Egyesület a jövő évben a nemzeti ünnepeket átvállalja, az Önkormányzatnak csak a 
koszorúzást kell vállalni. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

89/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bozsok község 2015. évi 
programtervét az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Darabos Béla  polgármester 

 
VÉGH AUTÓHÁZ KFT. BÉRLETI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Végh Autóház Kft. szerződés szerint felmondta a 2012. április 26-
án az Önkormányzattal kötött szerződését - a bozsoki sportöltöző épületének nyugati oldalán 
elhelyezett reklám célú hirdetés elhelyezése céljából - 2014. szeptember 30. napjával. Kéri a 
Képviselő-testületet a felmondás tudomásul vételére. 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

90/2014.(XI.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 47/2012.(III.27.) 
Képviselő-testületi határozattal elfogadott Végh Autóház Kft. bérleti szerződésének 2014. 
szeptember 30. nappal történő felmondását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Darabos Béla polgármester  

 
DOBRÁDI GYÖRGY MEGKERESÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dobrádi György megkereste, hogy lenne egy ajánlata az 
Önkormányzat felé. A Lovas Iskola 1-1 órában lovaglást és a lovakkal való megismerését vállalná az 
óvodás és iskolás gyermekeknek.  Az óvoda vezetőjével már beszélt, aki nagyon örült az ötletnek, a 
szülőktől megkérdezi, hogy tudják-e vállalni a költségeket. Az iskola igazgatójával még nem sikerült 
beszélni.  
A polgármester elmondja, hogy Dobrádi úrral közölte, az Önkormányzat az ezzel járó költségeket nem 
tudja vállalni. Természetesen az évente kétszer megrendezésre kerülő lovas versenyek serlegét 
továbbra is biztosítja az Önkormányzat. Kérdezi a képviselőket, mit szólnak hozzá. 
 
Hodics Andrea képviselő 
Lát bent fantáziát. 
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Ne csak Bozsokot, Velem községet is keresse meg. 
 
Hodics Andrea képviselő 
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Mind az öt községet keresse meg. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Jobbnak látná, ha Dobrádi úr leírná, hogy mit szeretne. 
 
Darabos Béla polgármester 
Tolmácsolni fogja Dobrádi úrnak.  
 
TÁJÉKOZTATÁSOK 
Hozzászólások 
 
Darabos Béla polgármester 
Elmondja, hogy a Kultúrotthon szomszédságában lévő ház eladó 6,5 m Ft-ért. Jónak tartaná 
megvásárolni akár hitelfelvétellel, akkor lenne egy szolgálati lakás a ház első részében. A házat fel 
kellene újítani aminek a hozzávetőleges költsége 3,5 mFt.  Az épület hátsó részében pedig a hátrányos 
helyzetű gyermekek lennének elhelyezve. Udvardi Eszter kereste meg és elmondta, hogy Rohonccal 
közösen lehetne pályázni. Napi foglalkoztatás lenne, ahol szakirányú végzettséggel rendelkező tanítók 
és ápolók lennének.  Az ötletet jónak tartja, de sajnos jelenleg az Önkormányzatnak nincs olyan helye 
ahol ezt meg lehetne valósítani. A határátkelő nem lehetséges, mivel közös tulajdonba van. A napokba 
fognak kimenni Rohoncra tárgyalni Udvardi Eszterrel. Tudja, hogy az ingatlant csak akkor tudná 
megvásárolni az Önkormányzat ha hitelt vesz fel. Kéri a képviselőket gondolkodjanak az 
elhangzottakról. A Rohoncon történt tárgyalás eredményéről tájékoztatni fogja a képviselőket.  
 
A Kultúrotthon felújításáról. 
A felújítás elkészült, ünnepélyes átadást szeretnének tartani, amelyre meghívnák Ágh Péter 
országgyűlési képviselőt. Az országgyűlési képviselő titkárával még egyeztet az időpontról. Kéri a 
képviselőket, hogy az avató ünnepségen vegyenek részt. 
Úgy gondolta, hogy egy álló fogadást kellene szervezni a meghívottaknak.  
 
Idősek napja. 
Az idősek napja rendezvényre november 29-én 16 órakor kerül sor. A névre szóló meghívók 
kiküldésére a holnapi napon kerül sor. 100 főre lesz étel, de 80 főre számítanak. Egy kis műsorral 
kedveskednek a meghívottaknak. 
 
Mikulás ünnepség. 
Az ünnepséget december 7-én vasárnap tartják, indulás 16,30 órakor, kifogják plakátolni. Ha lesz hó 
akkor szánkón jön a mikulás ha nem akkor hintóval. A gyerekek fognak énekelni. Az idei évben is a 
Kerekes Vendégház biztosítja a csomagot a gyerekek részére. Szombaton a kultúrotthonban  író olvasó 
találkozó lesz.  
 
Hóeltakarítás  
A hó eltakarításáról. Mivel Kutits László Ernő vállalkozó a továbbiakban nem tudja vállalni, ezért 
megkereste Banga Attila vállalkozót a hó eltakarítása ügyében. Banga Attila elmondta, hogy neki egy 
hóekét kellene vásárolni, melynek költsége 375 eFt lenne. Ugyancsak beszélt az Apha teleppel ők azt 
mondták, ha szükséges bevállalják. Majd rákérdez mindkét helyen és a válaszról tájékoztatja a 
képviselőket.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy kedden belső ellenőrzés volt a 2013. évi gazdálkodásról.  Egy 
hiányosságot találtak. Velem község Környezetvédelméért Alapítvány és Bozsok községi 
Önkormányzat között létrejött tavaly egy szerződés pályázat miatt. 100 eFt-ot adott Bozsok községi 
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Önkormányzat az Alapítványnak, konzorciumi megállapodás alapján a pénzt vissza kellett volna utalni 
az önkormányzat számlájára 2013. december 31-ig, ez nem történt meg.  
Levélben meg kell keresni az Alapítványt, hogy a megállapodásban vállalt kötelezettségének miért 
nem tett eleget, illetve a pénzt mikor tudja vissza  utalni.  
A Sportöltözővel kapcsolatban. Megkereste a Sportkört, hogy készítsék el az ingatlan beruházással 
kapcsolatos térítésmentes átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A Sportkörtől hívták, hogy nincs lehetőségük 
az átadás-átvételi jegyzőkönyvet elkészíteni, mivel a beruházásra 5 évig fenntartási kötelezettségük 
van. A támogatási szerződésbe szerepel, hogy amíg a pályázatban vállalt kötelezettség ideje nem jár le, 
addig nincs lehetőség az átadás-átvételre.  Nekünk szükségünk lenne az ingatlan értékére a biztosítás 
szempontjából, mivel az Önkormányzat vállalta, hogy az ingatlanra megköti a biztosítást. Értékét 
tájékoztatásul megküldik, hogy valós értékre köthessük meg a biztosítást. 
Az Önkormányzat és a Sportkör között született megállapodás úgy készült el, ahogy a pályázat előírta 
és azon addig nem lehet változtatni, amíg a kötelezettség ideje nem jár le. 
 
Darabos Béla polgármester 
Addig nem vonjuk vissza a határozatot, amíg az Egyesület nem kezdeményezi.  
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