
1 

Szám: V/105-32/2014.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

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

2014. december 17-én 18,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. 
 
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  
   Jagodics Istvánné    jegyzőkönyv-vezető 

Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazd.ügyintéző 
      

           (3 fő) 
 
Lakossági érdeklődő:         19 fő 
 
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Darabos Béla polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő 
közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Darabos Béla polgármester 
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.   
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI    
       MUNKÁJÁRÓL  

 Előadó: Darabos Béla polgármester  
 
 
      2.  LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 Előadó: Darabos Béla polgármester  
 
       
      3.  KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK ÉS JAVASLATOK  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül jóváhagyta a napirendi pontokat.  
 
 
 

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
 

1.  BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. 
  ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

Előadó: Darabos Béla polgármester  
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt bozsoki Polgárok! 

 
A választás előtt szeptember 24-én lakossági fórum keretében már értékelte az elmúlt négy évet. Még 
egyszer szeretné megköszönni a választó polgárok támogatását a maga és képviselő-társai nevében, 
mindig a falu érdekeit képviselték és azon vannak, hogy ez a továbbiakban is így legyen.  
Most az idei évet szeretné értékelni. A négy éves ciklus lezárult, beszámolt arról, hogy mit végzett a 
képviselő-testület 4 év alatt megköszönte. Külön köszönti Banga László volt alpolgármestert, ,aki 
mindig a lelkén viselte a település sorsát, de ez vonatkozik a volt képviselő-társakra is.  
Pénzügyi vonatkozásban elmondható, hogy az önkormányzat anyagi helyzete pozitív, ezt 
megerősítheti a pénzügyi kolléganő is. Az idei évben több olyan épület is megújult  amire már  ráfért a 
felújítás. A ravatalozó Banga László jóvoltából került felújításra, megoldásra került a vízelvezetése is, 
köszönet érte és természetesen a kivitelezőnek is, aki lelkiismeretes munkát végzett. A kultúrotthon 
avatása a múlt héten volt. Mivel az épület színe piros, fehér, zöld, kapott olyan jelzést, hogy Fradi 
színe van. Megcáfolja, nem azért lett ilyen, hanem látott egy ilyen épületet és neki nagyon megtetszett.  
 
A hulladékgazdálkodásról szeretné tájékoztatni a megjelenteket. 
Tavaly sikerült értékesíteni egy ingatlant 500.000,- Ft-ért, azonban szembesültek azzal, hogy ezt a 
pénzt ki is kell adni a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek aki 
elszállítja a szemetet.  A rezsicsökkentés miatt a szállító cég nem tudta kigazdálkodni a költségeket és 
hozzá kellett járulni 510.000,- Ft-tal, hogy 2014. december 31-ig elszállítsák a hulladékot.  
A képviselő-testület 8-10 alkalommal ülésezett és számos alkalommal 10 közszolgáltató részére írt ki 
ajánlattételi felhívást a hulladék elszállítására, melyre nem érkezett egy pályázat sem. A Kőszegi 
Városüzemeltető vállalja, hogy 2015. évben elszállítja a hulladékot, ha az önkormányzat hozzájárul  a 
működési költségekhez, ezt a döntést a mai ülésen meghozta a képviselő-testület, a szerződés 
megkötésére a napokba sor kerül, köszönet a szállító cégnek, jegyző úrnak, Németh Melinda 
kirendeltség-vezetőnek, hogy ez a probléma megoldódott. Ugyanis ha nem lett volna szállító cég 
akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak kellett volna kijelölni szolgáltatót. 
  
Közmunka program.  
Ez a község életében felelősségteljes öröm, hiszen ennek köszönhetően nincs munkanélküli a faluba.  
 
 
 
Bursa Hungarica ösztöndíj program.  
Minden évben támogatják a felsőoktatási intézménybe járó diákokat. Az idei évben 2 tanuló adott be 
pályázatot, mindkettő támogatásba részesült. A pályázatokat mindig szem előtt tartják.  
 
A kommunális dolgozó személyében változás következett be, Jakab Frigyes nyugdíjba vonult. 
Pályázat került kiírásra, melyre kettő pályázat érkezett be. Úgy gondolja, hogy jól döntöttek amikor 
Antal Istvánt választották, nagyon szorgos, segítőkész, segít mindenkinek.  
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Ki szeretné emelni, illetve köszönetet szeretne mondani az óvoda dolgozóinak a színvonalas nevelés 
végzéséért. Viszont az elmúlt hetekben olyan dologgal szembesültek, hogy az új jogszabályi előírás 
nem teszi lehetővé, hogy helyben lehessen főzni a gyerekeknek, ez azt jelenti, hogy csak melegítésre 
lesz lehetőség. Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre fedezet az előírás szerinti felújításra. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Lukácsházán a felújítás 83 millió Ft-ba került. Sajnos ezt nem 
tudják kigazdálkodni. Megint azzal szúrnak ki, akik nem tehetnek róla, a gyerekek. Bízik abba, hogy 
május 1-től a gyerekek nem szenvednek kárt. 
Az óvodánál kivágásra kerültek a fák. Köszönet Deák Józsefnek.  A szülői munkaközösség bált 
szervezett  a bevételből játékot vásárolnak a gyerekeknek. Holnap hozzák a homokozóba a homokot, 
köszönet Banga Attila vállalkozónak, aki a homokozó helyét előkészítette.  A közmunkások pedig 
holnap fogják befejezni a munkát.  
 
Az új képviselő-testület elkészítette a 2015. évi programtervet. Összehívásra kerültek  az egyesületek 
és egyetértéssel alakították ki a programtervet. Az első rendezvény február 14-én a farsanggal 
kezdődik, melynek bevétele a Sportegyesületnek kerül felajánlásra, ugyanis ők fogják megszervezni a 
szüretet, mely szeptember 12-én lesz, erről a lakosság időben tájékoztatva lesz.  
 
A felnőtt háziorvosi rendelési idő 2015. január 1-től változik. Dr. Koczor Gábor körzeti orvos kérte, 
hogy változtatni szeretne. Bozsok vonatkozásában kedden lesz a felnőtt háziorvosi ellátás, mint a 
gyermekorvosi rendelés.  
 
Mindig értékelte a velemi kirendeltség munkáját, most is csak ezt tudja elmondani.  Bármikor fordult 
hozzájuk mindig a rendezésére álltak és csinálták a feladatokat. Méltón megoldják Bozsok lakosság 
ügyeit, az oda átmenő polgárokat kiszolgálják, köszönet érte.  
 
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal. 
Nem bánták meg, hogy oda csatlakoztak, jó kapcsolat van közöttük, reméli a pénzügyes kolléganő 
sem bánja már, hogy kőszegen kell lennie. 
 
Együttműködés. 
Mindig kiemelt szerepet játszott a környező falvak vezetőivel való jó kapcsolat ilyen pl. Rohonc . Hála 
isten Bernovics Gyula közreműködésével elment Veresegyházára és az ottani polgármestertől kapott 
jó tanácsokat hasznosítani fogja.  
 
Az Őrs értékesítése. 
Az Őrs tulajdonosa megkereste, mivel elővásárlási joggal rendelkezik az önkormányzat. A tulajdonos 
azt szeretné, ha az ingatlan a falué lenne. Fel kell becsültetni.  Az épületre nagy szükség lenne, mert ha 
valaki bajba kerülne akkor nem tudnák hol elhelyezni, illetve a tárolási hely is meg lenne oldva. Ott 
tudnának kialakítani egy kulturális központot. A pénzügyi keretet meg kell nézni, esetleg hitelt is 
érdemes lenne rá felvenni. Nagyon komolyan veszik az önkormányzatok hitel felvételét, ezért az 
államtól áldást kell kérni.  
 
Vízelvezetés, közművesítés. 
Az avatót mikor tartották, Ágh Péter országgyűlési képviselő nem tudott jelen lenni, de üzenetébe 
közölte, hogy nem felejtette el amit kért az önkormányzat, mi az amire a falunak szüksége lenne. 
Nekünk a vízelvezetés a gond esőzés után. A lezúduló víz az utat elmossa, víztározóra lenne szüksége 
a falunak.  
A hegy felé a boros gazdáknak kellene megoldani. A gerincvezeték kiépítésére ígéret van, hogy 
kapnak segítséget.  
 
 
 
 
2.  LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
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 Előadó: Darabos Béla polgármester  
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
A fórumon szó volt arról, hogy ami cserép lejön a kultúrotthonról az utakba lesz bedolgozva a hegy 
felé. Amit Koller Frigyes bozsoki lakosnak ígért az nem teljesült, de januárba sor kerül rá, visznek 
kavicsot, türelmet kér.  
 
 
 
 
3.  KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK ÉS JAVASLATOK  
 

 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Bernovics Gyula bozsoki lakos 
A vízelvezetés a Kökörcsin utcában ha nagy eső van az út közepén folyik el. Meglehetne oldani a 
levezetést, ha szükséges még anyagilag is hozzájárulna. Van még egy dolog a 700 m2 terület ami 
külterülethez tartozik, jó lenne ha belterületbe lehetne vonni.. 
  
Darabos Béla polgármester 
A rendezési terv módosítása most van folyamatban, minden kérelem a tervezőnek továbbításra került, 
igyekeznek mindenki kérését teljesíteni.  
 
Varga Gábor boszoki lakos 
Javaslata lenne a jövőre nézve, ha lenne pénz jó lenne megvenni a szomszédos ingatlant és össze 
lehetne nyitni a két épületet. 
 
Darabos Béla polgármester 
Amíg az Őrs nem volt tervbe, addig nekik is ez volt tervük. Sajnos a szomszédos ingatlan olyan 
állapotban van, hogy azt egy az egybe le kellene bontani.  
 
Varga Gábor bozsoki lakos 
Még ha az épületet le is kell bontani, a terület jó lenne, mert körbe lehetne járni a kultúrotthont. 
 
Darabos Béla polgármester 
Fel kell becsültetni. A tulajdonos 8,5 millió forintért árulja, de fel kell becsültetni. El kell dönteni mi 
legyen.  
 
Koller Frigyes bozsoki lakos 
Kanyarodjunk vissza az utakra, megkérdezi, hogy a polgármester úr mikor járt a kastély felé, és jött-e 
vele szembe autó. 
 
Darabos Béla polgármester 
3 napja járt arra de nem jött vele szembe autó.  
 
Koller Frigyes bozsoki lakos 
Elmondja, örüljön neki, mert akkor a tükörnek annyi lett volna, ugyanis a bokrok kilógnak az útra, 
legalább 80 cm-el. 
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Darabos Béla polgármester 
A közmunkások ki fogják vágni a kilógó bokrokat. 
 
Jakabné Kovács Ágnes bozsoki lakos 
Az utolsó házba laknak bozsokon. Szeretné megkérdezni, hogy mikor lesz közvilágítás előttük. Oszlop 
van csak lámpa kellene. Az utolsó közvilágítási lámpa Simon Péter előtt van. 
 
Darabos Béla polgármester 
A hegyközségről is jött ilyen kérés. A település táblájáig van az önkormányzat területe. Ha kijjebb 
rakják a település tábláját akkor az az önkormányzatnak plusz költségbe kerülne. 
 
Jakab Félix bozsoki lakos 
Kedvenc téma az út. Az Apha bejáratánál volt elsőbbségadási tábla, nem tudja, hogy miért az osztrák 
autók nem tartják be. A múltkor  majdnem összement egy autóval. El kell dönteni, hogy kinek van 
elsőbbsége.  
 
Kuticsné Fatalin Mária bozsoki lakos(bozsoki tag-óvoda vezetője) 
Minden évben, lehet hogy többen úgy gondolják, hogy ismétli magát, de szeretné megköszönni a 
bozsoki óvodának nyújtott sok segítséget, személyesen anyagi és dologi hozzájárulásokat, hisz nem 
lettek volna olyan színvonalas rendezvények ha a szülők nem fogtak volna össze.  Több éven keresztül 
a szülők külön műsorokkal készülnek a gyermeknapra. Meg kell említeni Deák József segítségét aki a 
fát kivágta. Minden évben jegyezték, hogy veszélyesek a fák.  Az első nap nagyon izgult, hogy nehogy 
baj legyen., nagy segítsége volt Francsics Gábor aki leágazta a fákat. Nagyon nagy köszönetét fejezi ki 
Banga Attilának, mivel az udvari játékok szintén jegyzőkönyvben volt jegyezve, a költségvetési 
pénzből nem tudtak tervezni, mert másra kellett a pénz. Az ablak cserére, vezeték cserére, csatorna 
javításra, nem tudtak betervezni az udvari játékok rendbetételére. A szülők felvették a kapcsolatot a 
szállítóval, hogy Banga Attila segít kialakítani az 5 m 30 cm mélységben kimarkolni a homok helyét.  
A homokot holnap hozzák, amit az önkormányzat közmunkásai fognak belapátolni. Köszöni a fa 
kidöntésében nyújtott segítséget és az ágak elszállítását a közmunkásoknak. Köszönet a sok 
gyümölcsért, a szomszéd által kapott TV-ért. Még egyszer köszön mindent és békés boldog ünnepeket 
kíván mindenkinek.   
 
Darabos Béla polgármester 
Érkezett jelzés, hogy jó lenne egy tükör a kápolnához Bucsu felé. Majd utána néznek, hogy mit lehet 
tenni. 
 
Kutics András bozsoki lakos 
Szeretné megkérdezni, hogy mi van az egyház és az önkormányzat terület cseréjével kapcsolatban. 
 
Darabos Béla polgármester 
Végre sikerült átadni a levelet, mert mondván nem kapták meg. Az egyház területe ha az 
önkormányzaté lenne akkor a buszmegállót beljebb lehetne tenni. Sajnos még nincs pályázati 
lehetőség buszmegálló fejlesztésére. 
 
Banga László bozsoki lakos 
A híradásból mindenki hallhatta, hogy újabb adónemet szabhatnak ki az önkormányzatok, nem tudja, 
hogy  a testület kíván-e bevezetni új adót.   
 
Darabos Béla polgármester 
Nem vezet be a képviselő-testület új adónemet. A gazdákra vonatkozóan tudomása szerint Vasvár 
vezetett be új adónemet, majd érdeklődik.  Bozsok vonatkozásában már a régi testület is gondolkodott 
a megoldáson, hogy a mezőgazdasági termelők valamilyen módon támogassák az önkormányzatot, 
mert a település útjait nagymértékben használják és a lakók nyugalmát zavarják.  Eddig is érkezett a 
gazdáktól felajánlás de az a kiadások mértékét nem fedezte. 
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Jakab Félix bozsoki lakos 
Mi van a felettük lévő szemétlerakóval. Pár éve volt róla szó, hogy rekultiválják mi lesz vele.  
 
Jakabné Kovács Ágnes bozsoki lakos 
Nem múlik el olyan hétvége, hogy három autóval ne hoznának és természetesen nem magyarok. 
 
Darabos Béla polgármester 
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