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Szám: V/105-31/2014.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. december 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 
   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)  
 
Meghívott:  
  Stubán Tamás rendőrkapitány 
  Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
       (2 fő) 
 
 
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Darabos Béla polgármester nagy szeretettel köszönt mindenkit Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv vezetőt és 
külön köszönti  Stubán Tamás kapitány urat, Bodorkós Balázs körzeti megbízottat, valamint a 
képviselőtársakat. 
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Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.  

 

Darabos Béla polgármester 
Darabos Béla polgármester kérdezi, 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. Rendőrségi beszámoló elfogadása 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 
 

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

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

3. Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 
 

4. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel támogatási 
szerződés  

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 
5. Hozzájárulás Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 

ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításához 

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

6. Egyebek 
 
 

II. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 



3	  

	  

 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Stubán Tamás parancsnok urat, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Stubán Tamás rendőrkapitány 
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületet. Köszöni, hogy napirendre tűzték a közbiztonságról szóló 
beszámolót. Nem szeretné szóban ismertetni a beszámoló tartalmát, csupán néhány dolgot szeretne 
kiemelni. A megyében talán ez a terület az egyetlen ahol két körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 
mivel határszél település, ezért volt lehetőség a plusz ember alkalmazására. Járőr szolgálattal próbálják 
javítani a település közbiztonságát. A települési adatokat tekintve elmondható, hogy csendes időszak 
volt.    
A bűncselekmények vonatkozásában elmondható, hogy vas megye a kevésbé fertőzött körzethez 
tartozik.  
December 10-ig az előző évhez képest 513-ról 440-re csökkent a bűncselekmények száma, ezt 
mindenkép örvendetesnek tartja. Azt lehet megállapítani, hogy a falvakba 10 alatti a bűncselekmények 
száma. Kisebb súlyú bűncselekmények voltak, most volt egy lakásbetörés, melynek tisztázása 
folyamatban van, el lehet mondani, hogy a település közbiztonsági statisztikája az előző évihez képest 
nem romlott. Két veszélyeztetett kategóriába tartoznak a gyerekek és az idős emberek, talán azért, 
mert nekik a reflexük még nem alakult ki, vagy már lelassult.  Reméli, hogy ez a tendencia megmarad 
az év végére. Minden településen csökkenés látható még Kőszegen is. A halálos kimenetelű 
közlekedési balesetekről, még a múlt héten el tudta volna mondani az idei évben nem volt, de sajnos a 
múlt héten bekövetkezett közlekedési baleset egy áldozatot követelt. Így a tavalyi évben és az idei 
évben is egy halálos kimenetelű baleset történt.  A baleseteket elsősorban az utak rossz minősége, az 
emberi figyelmetlenség és a sebesség helytelen megválasztása okozza, az ittas vezetés nem jellemző a 
településen. Reméli a közlekedésben nem fog romlani az átlag.  
Jövő évbe a kapitányság kap egy sebességmérőt, amivel szabadon tudnak gazdálkodni a kollégák 
kiképzése  már megtörtént. Ha felmerül jelzés a településről, rendezésre tudnak állni. Bozsok 
községben megtartott rendezvényekhez a lehetőségekhez mérten mindig biztosították a kollégákat.  
Kéri az önkormányzatot, ha a rendezvények időpontja ismert lesz, akkor minél előbb tájékoztassák a 
kapitányságot, hogy időbe betudják tervezni.  Ígéri, hogy minden esetben eleget fognak tenni az 
önkormányzat kérésének. Jónak tartja, ha a rendezvényeken rendőri jelenlét van.  
Röviden ennyit szeretett volna elmondani.  
Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a jövő évben is, mint az előző években lehetőség lesz 
térfigyelő kamerára pályázni. Ők szólni fognak,  ha megjelenik a pályázat és mivel határ településről 
van szó és lehet hivatkozni az illegális migrációra írni fognak a pályázathoz egy szakvéleményt, ami 
elősegíti a pályázat megnyerését. Bozsok vonatkozásában 3 kamerával meg lehetne fogni a települést. 
Tapasztalható, hogy ahol kamerák vannak felszerelve ott a bűnözés korlátozott.  
Ha van valakinek kérdése tegye fel. 
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Szeretné megkérdezni, hogy a körzeti megbízott mennyi időt tölt a településen. A kamera rendszert 
jónak tartja, de véleménye szerint nem csupán a főutcát kellene figyelni, hanem a kertalját. A 
besurranások és a gázolaj lopások legtöbb esetben nem a főutcán történik, hanem a kertalján.  
 
Stubán Tamás rendőrkapitány 
Azt nem mondhatja el, hogy 100 %-ba a településen vannak, de minden nap van rendőri jelenlét a 
településen.  
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Azt szeretné megkérdezni, hogy a járőrök járnak-e a kertek alatt? 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Igen járnak.  
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Kutits László Ernőné képviselő 
Mit lehet tenni az illegális hulladék lerakása ellen. Főleg az osztrákok hordják ide a hulladékot. 
 
Darabos Béla polgármester 
Ezért lenne jó a kamera rendszer, mert az kiszűrné. 
 
Stubán Tamás rendőrkapitány 
Ha ilyent észlelnek, akkor rendőrt kell hívni. Biztos emlékeznek a képviselők amikor az illegális 
gumilerakás volt, azt is sikerült kideríteni. 
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Szeretné megkérdezni, hogy mit lehet tenni a besurranás ellen, ma is volt. 
 
Stubán Tamás rendőrkapitány 
Jelezni kell, kijön a járőr és leigazoltatja. 
 
Darabos Béla polgármester 
Azt szeretné kérni, hogy egy lakossági fórum keretében a körzeti megbízottak, vagy esetleg a kapitány 
úr tájékoztassa a lakosságot arról, hogy a besurranások megfékezése ellen mit lehet tenni. Mire kell 
felhívni a lakosság figyelmét. 
 
Stubán Tamás rendőrkapitány 
Nagyon szívesen eljönnek és elmondják. 
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Vannak olyan szabálysértések, amit a károsultak be sem jelentenek, mert úgysem találják meg az 
elkövetőt és megszüntetik az eljárást ismeretlen tettes címszóval.  
 
Stubán Tamás rendőrkapitány 
Mindenkép javasolja, hogy jelentsék be. 
 
Darabos Béla polgármester 
Köszöni a beszámolót és kellemes ünnepeket kíván.  
    
 

Stubán Tamás rendőrkapitány és Bodorkós Balázs körzeti megbízott 17,30 órakor elhagyta az 
üléstermet. 

 
 
Darabos Béla polgármester 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 96/2014. XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Rendőrkapitányság által Bozsok
 község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 
feladatokról  szóló beszámolót elfogadja.  
  
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Darabos Béla  polgármester 
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2. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, 
SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÓ HELYEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE 
TÁRGYÁBAN BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
10 szolgáltató részére került kiküldésre az ajánlattételi felhívás. Hála isten egy ajánlat érkezett a 
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-től. Nagyon örül, hogy 
megoldódott ez a probléma és nem kell kényszer kijelölést alkalmazni. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 97/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 85/2014. (XI.24.) képviselő–testületi 
határozatával jóváhagyott szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen 
történő elhelyezése tárgyában közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott 
eljárásra tekintettel megállapítja és elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő a Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 
Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) . 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és 
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, Kossuth 
L. u. 3.) 2015.01.01. napjától határozott időtartamra 2018. június 30. napjáig a szilárd 
hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére az 1. melléklet 
szerinti tartalommal közszolgáltatási szerződést köt, és felhatalmazza Darabos Béla 
polgármestert a közszolgálati szerződés megkötésére és aláírására. 

 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal  

 
 
 
 

3. KŐSZEG VÁROS ÉS TÉRSÉGE TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI 
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 Előadó: Darabos Béla polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Minden képviselő ott volt a Társulási ülésen, mindenki tudja, hogy a megállapodást módosítani kell, 
mivel a jogszabályi előírások alapján nem lehet főzni az óvodában.  
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Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

 98/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása 
társulási  megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát 
jóváhagyja az  előterjesztés melléklete szerint, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosító 
okirat és az  egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester. 
 Határidő: azonnal. 
 
 
 

4. KŐSZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KFT-VEL TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA 

 Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető  

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.  
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

 
 

 99/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszegi Városüzemeltető és  
 Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2015. évre 610.000,- Ft vissza nem térítendő 
 támogatás megfizetéséhez. 
 A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a támogatási szerződés 
 megkötésére és aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: azonnal. 
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5. Hozzájárulás Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításához 

     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 
Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott intézményekben a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézményekben a déli meleg főétkezést és két további 
étkezést jelenleg az ELAMEN Zrt. útján biztosítják. Az ELAMEN Zrt.-vel megkötött szerződés 2015. 
április 30-án lejár, ezért a közétkeztetésre közbeszerzést kell kiírni.  Tekintettel arra, hogy Kőszeg 
Város és Térsége Társulása társulási megállapodása nem jelölt ki önkormányzatot a rendelet 
megalkotására, így arra a székhely szerinti Kőszeg város képviselő-testülete a jogosult, de ehhez kell a 
társulásba résztvevő önkormányzatok hozzájárulása. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

100/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátási formákról és a 
gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletét módosítsa a Kőszeg 
Város és Térsége Társulása által biztosított gyermekérkeztetés intézményi térítési díjai 
vonatkozásában.  

 
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  

 
 

Darabos Béla polgármester 
Még ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan van teendőnk. Öt községi ülésen nem született döntés az 
óvodai konyha működtetésére, erre javasolja, most hozzanak döntést, hogy 2015. május 1-jétől nem 
tudják üzemeltetni az óvodai főzőkonyhát. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

101/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az Újvárosi Óvoda 
Bozsoki Tagintézményében lévő főzőkonyhát 2015. május 1. naptól nem tudja működtetni, 
mivel a fejlesztési költségeket nem tudja felvállalni.  
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 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Mivel az ELAMEN Zrt.-vel lejár a szerződés, ezért közbeszerzési eljárást kell kiírni. Felhatalmazó 
határozatot kell hozni, hogy Kőszeg Város Önkormányzata írja ki a közbeszerezést Kőszeg Város és 
Térsége Társulása nevében.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

102/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város 
Önkormányzatát,  hogy a közétkeztetésre közbeszerzést írjon ki a Kőszeg Város és Térsége 
Társulása nevében.  
   
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  
 
 
 

6 EGYEBEK 
 
 
BELSŐ ELLENŐRZÉS  
 
Hozzászólások: 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Az előző ülésen már elmondta, hogy volt belső ellenőrzés, melynek az írásos anyaga most érkezett 
meg. Az írásos anyagok kiosztása megtörtént a képviselők részére. 
A képviselő-testületnek az ellenőrzési jelentést határozattal kell elfogadni és fel kell hatalmazni a 
polgármestert a jegyzőkönyv aláírására.  
 
Darabos Béla polgármester 
Átnézte a jelentést, javasolja elfogadását. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 

103/2014.(XII.17.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsok község pénzügyi gazdálkodásáról 
 szóló  belső ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet kifogás nélkül elfogadja. 
 A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a jegyzőkönyv aláírására. 
 
 Felelős: Darabos Béla polgármester  
 Határidő: azonnal  
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Kutits László Ernőné képviselő 
Szeretné megkérdezni, hogy a határ felé vezető részen van e lehetőség a közvilágítás kiépítésére. 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az önkormányzatnak a település táblájáig kell biztosítani a közvilágítást, külterületen a 
hegyközségnek kellene megoldani.  
 
 
Kutits László Ernőné képviselő 
Ő konkrétan a közútról beszél, ami a határ felé vezet. 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Majd felveszi a kapcsolatot a területgazdával és tájékoztatja a képviselőket.   
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