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Szám: V/100-6/2015.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. március 30-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 
   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 és gazdálkodási ügyintéző 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 

 
          (3 fő)  
 
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönt mindenkit, külön köszönti Németh Melinda 
kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőt, Jagodics 
Istvánné jegyzőkönyv vezetőt és a képviselőtársakat. Hodics Andrea képviselő jelezte, hogy később 
tud jönni egyéb elfoglaltsága miatt. 

Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.  
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Darabos Béla polgármester 
Darabos Béla polgármester kérdezi, hogy 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. A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
 ügyintéző 
 

2. A települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 
3/2001.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

3. Bozsok község településrendezési terv módosítása iránti kérelmek elbírálása 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 
 

4. Egyebek 
 
 

II. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
 ügyintéző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót az előterjesztőnek Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőnek. 
  
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A kiküldött anyaghoz nincs szóbeli kiegészítése, az előterjesztésben kitért a módosításra. Ez egy lezárt 
év módosítása. A változások részletezését az 1. számú info-tábla tartalmazza.  
Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol. 
 
Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi, hogy a templom világítás miért van a kiadási oldalon.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A költségvetés tervezésekor is bent volt, de megjegyzi a 2015. évi költségvetésbe is szerepel.  
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Darabos Béla polgármester 
Elmondja nem akarják kifizetni a templom világítását.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A templom világítás költségeinek megfizetésére egy megállapodása van az Önkormányzatnak az 
Egyházzal. Ha az Önkormányzat nem vállalja a világítás költségeinek megfizetését, akkor felül kell 
vizsgálni a megállapodást. 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Javasolja a megállapodás felülvizsgálatát.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Megjegyzi, hogy a kötelezettség vállalásként bent van a költségvetésbe, de kifizetés nem történt.  
 

Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése, észrevétele, ha nincs akkor a rendelet módosítását 
elfogadásra javasolja.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
 

2. A települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 
3/2001.(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 
  
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. A 2001. évben elfogadott rendeletbe szerepel a zajvédelem. 
A jogalkotásról szóló törvény értelmében az önkormányzati rendelet 6. §-át  hatályon kívül kell 
helyezni.  
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Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítást támogassák. 
 
Darabos Béla polgármester 
Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete  

a települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes szabályairól szóló 3/2001.(VII.16.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
/Hodics Andrea képviselő 17,25 órakor megérkezett, így a képviselők létszáma 4 főről 5 főre változott/ 
 
 

3. Bozsok községi településrendezési terv módosítása iránti kérelmek elbírálása 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Emlékezteti a képviselőket, hogy a rendezési terv módosítására benyújtott egyéni kérelmekre 
egyenként kell határozatot hozni. A tervezővel átbeszélték a kérelmeket. 
Kéri a képviselőket, hogy Francsics Gábor József kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 13/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beépítési elképzelések ismeretében tudja 
 támogatni és  figyelembe venni Francsics Gábor József által kezdeményezett 089/1 hrsz-ú 
 területek hasznosítására  irányuló kérelmét. 

  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Grámán Lászlóné kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
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 14/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Grámán Lászlóné által 
az   1532 hrsz.-ú ingatlant érintő korlátozás feloldásra kerüljön a véderdő törlésével a 8719 jelű 
 összekötő út  egész zártkerti szakasza mentén. 

  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Deák Balázs és Deák Rita kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 15/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Deák Balázs és Deák Rita kérelmére azt a 
 választ adja, hogy a 102 hrsz. jelenleg tartalék lakóterület a már korábban kijelölt fejlesztési 
 területek beépítését követően építhető be. A 440 hrsz. keleti fele jelenleg is beépíthető 
 területként van jelölve. 

  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Balázs Borbála és Balázs Imola kérelmére készített előterjesztésről 
szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 16/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balázs Borbála és Balázs Imola kérésére 
közli,  hogy a területek jelenleg is kert-városias és falusias lakóterületként beépíthetőek. 

  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Nagy Béla kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

 17/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Béla Malomporta panzió kérésére 
1/2;   1/3; 1/4; hrsz. ingatlan vonatkozásába közli, hogy a kérelem támogatandó és a 
felesleges út, illetve zöldterület helyett az eredeti állapot kerüljön helyreállításra egységes 
településközpont vegyes területként. A 445 hrsz. ingatlant is érintő út szélessége 2011-ben 
 csökkentésre kerül 12 m-re a korábbi 22 m-től. 
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Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Vulcz Imréné kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 18/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vulcz Imréné kérésére közli, hogy a helyi 
 védelem a Rákóczi utca majd minden 1945 előtt épült épületét érinti, a helyi védelem célja a 
 Rákóczi utca meglévő egyedi arculatának megtartása, a felújítást, más célú hasznosítást az 
utcai  homlokzat  kivételével nem akadályozza. 

  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Darabos Béla polgármester 
Nagy Gábor és Nagyné Szabadfi Mariann, valamint Bistey Béla Zsolt kérelmére szóló döntésre 
érintettséget jelent be, a döntés a személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból való 
kizárás kérdésében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 
 19/2015. (III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és Nagy Gábor és Nagyné Szabadfi Mariann, valamint Bistey 
Béla Zsolt Bozsok község településrendezési terv módosítása iránti kérelme ügyében úgy 
határoz, hogy a polgármestert e döntéshozatalból kizárja. 

 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Nagy Gábor és Nagyné Szabadfi Mariann kérelmére készített 
előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

 20/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Gábor és Nagyné Szabadfi Mariann 
kérését nem támogatja. 
  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Bistey Béla Zsolt kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

 21/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
  
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bistey Béla Zsolt 277/3 hrsz. út 

megőrzésére vonatkozó javaslatát elfogadja. 
2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bistey Béla Zsolt 280 hrsz. ingatlan 

beépítésével kapcsolatos kérelmét már a 2011-es rendezési terv módosítás során 
figyelembe vette. Amennyiben új kérelem merül fel akkor kéri előterjeszteni. 

 
  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Török Péter kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

 22/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Török Péter 354 hrsz. (Rákóczi 
u. 140.) előtti 5x4 m-es terület megvásárlását és ennek megalapozásához a településrendezési 
terv módosítását. 
 
  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy Kalmár Zsófia kérelmére készített előterjesztésről szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

 23/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kalmár Zsófia 1298/6 hrsz. ingatlannal 
kapcsolatosan a helyi építési szabályzat módosítását támogatja a jelenlegi beépítési 
korlátozások feloldásával.  
  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

4. Egyebek 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása az egyebek napirendi ponthoz. 
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Deák Balázs alpolgármester 
Többen is mondták, hogy a tujákat ki kellene vágni a házak előtt, mert a járdán nem lehet közlekedni. 
 
Kiss Csilla képviselő 
Többek között ezért javasolta, hogy a képviselő-testület tartson bejárást a településen. Kéri, hogy 
beszéljenek meg egy időpontot. 
 
Saufnauer Szabolcs képviselő 
Kérdezi, hogy mi lesz helyette pótolva.  
 
Darabos Béla polgármester 
Majd virágosítjuk ez szebbé teszi a falut. Javasolja, hogy április 11-én 9 órakor találkozzanak a 
képviselők a Bozsoki Kerekes Üzletház előtt és bejárják a települést. 
 
Kiss Csilla képviselő 
Megkérdezi, hogy a lakosság részére történő közbiztonsági tájékoztatás időpontját már tudja-e a 
polgármester úr, mert arra gondolt, hogy akkor kellene a polgárőrségről is beszélni, egyébként utána 
nézett 10 fővel lehet indítani. 
  
Darabos Béla polgármester 
Még nincs meg az időpont.  
 
Darabos Béla polgármester 
Neki van még egy döntést igénylő téma. Az Önkormányzat tulajdonát képezi a Bozsok 035/29 hrsz. 
alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett 15 ha 8639m2 alapterületű, rét művelésű ágú ingatlan 
3674/94560 tulajdoni hányada. Az ingatlanra vételi szándék érkezett Banga Ernőné bozsoki lakostól. 
Az ingatlanról adó-és értékbizonyítványt készítettek, melynek értéke 310 eFt, ennél kevesebb 
összegért nem lehet eladni. Javasolja, hogy az eladási árat 380.000,-.Ft összegben állapítsa meg a 
képviselő-testület meg. 
Kérdezi a képviselőket, hogy támogatják-e a terület eladását. 
 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

24/2015.(III.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
035/29 helyrajzi szám alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett, 15 ha 8639 m2 alapterületű, 
„rét” művelésű ingatlan 3674/94560 tulajdoni hányadban lévő ingatlant értékesíti Banga 
Ernőné 9727 Bozsok, Rákóczi u. 125. számú lakos részére 380.000,- Ft, azaz 
Háromszáznyolcvanezer forint eladási áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és 
aláírására. 
  
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Hodics Andrea képviselő 
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Mivel késve érkezett megkérdezi, hogy beszéltek-e Dohánybolt előtti terület szemeteléséről. Ugyanis 
neki többen szóltak az üzlet szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosok, hogy az árok tele van 
szeméttel, valamit kellene tenni, hogy ez a probléma megoldódjon. Véleménye szerint, ha valaki 
üzletet nyit, akkor gondoskodjon a szemét elhelyezéséről. Szólni fog az ingatlan tulajdonosoknak, 
hogy írjanak bejelentést. 
 
Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy mit lehet tenni. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Önkormányzati terület esetén az önkormányzat feladata az árok tisztántartása. A vendéglátó, ipari és 
kereskedelmi egységek, más elárusító helyek előtti járda és útszakaszt az üzemeltető köteles tisztán 
tartani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladék üzleti tevékenységből keletkezett –e.  
 
  



10	  

	  

 


