
Szám: V/100-20/2015.       Készült: 2 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 8-án 17,30 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 
   Kiss Csilla   képviselő 
          (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Sőbér Aurélia        pénzügyi osztályvezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 

          (5 fő)  

         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönt mindenkit, külön köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, 
Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina 
pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőtársakat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.  

Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. 
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat: 
  
  

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

2. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2015.I. félévi teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

3. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

4. Hozzájárulás Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzatik 
rendeletének módosításához 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

5. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjhoz való csatlakozás 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

6. A Vasivíz Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési tervek elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

7. Egyebek 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) 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, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási ügyintézőnek. 
  
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőnek. 
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Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület. A törvényi kötelezettség alapján teszünk eleget a 
költségvetési rendelet módosításának. A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és 
kiadási főösszegét 12.130 eFt-tal növelik, a működési hiány nem változik. A központi bevételek közül a 
legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések, a bérkompenzáció támogatása 85 eFt. A további előirányzatok 
célhoz kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz igazították. A központi 
előirányzatok változásait az 1. információs tábla tartalmazza. A központi támogatások közül 85 eFt 
felhasználása közvetlenül az önkormányzatnál történik. A működési célú támogatások 1.264 eFt-tal nőttek. 
A vis maior támogatások a felhalmozási célú támogatásokhoz tartoznak ez 844 eFt-tal csökkentette a 
2014. évi zárszámadások utáni többlet visszautalást 2.098 eFt-tal és a többlettervezés 800 eFt-tal növelte a 
támogatások összegét.  
A 2014. évi pénzmaradvány felhasználása az elfogadott zárszámadási rendelet szerint történt, 1.404 eFt-tal 
több a tervezettnél. A Kalapos napok tervezett bevétele 205 eFt, a saját bevételeket növelte. Az 
önkormányzat ingatlan értékesítéséből befolyt 380 eFt megnövelte a felhalmozási bevételeket.  A tényleges 
felhasználás miatt a bevételeken és a kiadásokon belül is történtek átcsoportosítások. 
A dologi kiadások is csökkentek a vis maior tervezési hibája miatt. Az önkormányzat előirányzat változásai 
4.097 eFt-tal növeli a bevételi és kiadási főösszeget.  
Várja a képviselők kérdéseit. 

Deák Balázs alpolgármester 
Szeretné megkérdezni, hogy mit takar az E.-ON használati díj, az a kábeltévére vonatkozik? 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Igen. Sajnos a mai napig nem történt meg az oszlopról a vezetékek leszerelése. Az E.-On tájékoztató 
levélben közölte, hogy csak szakemberrel lehet elvégeztetni a vezeték leszerelését.  

Darabos Béla polgármester 
Kérdezi, hogy a Pannon Pipics Kft. válaszolt-e a megkeresésünkre. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a Kft.-nek volt egy 50 eFt-os fizetés elmaradása és levélben megkeresték őket, hogy a tartozás fejébe 
szereljék le a vezetékeket. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Nem jött válasz. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez a tétel addig szerepelni fog és addig kell fizetni 
az E.-On felé, amíg a vezeték leszerelésre nem kerül. 

Darabos Béla polgármester 
Még a régi vezeték is fent van, amit még a Pannon Pipics Kft. előtt lévő szolgáltató Kutasi Attila szerelt 
fel. A volt képviselő úrnak volt egy ismerőse, úgy volt, hogy beszél vele a leszerelés ügyében, de sajnos 
nem lett belőle semmi.  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Jó lenne pontot tenni a mondat végére, mert feleslegesen fizeti az önkormányzat ezt a költséget. 

Darabos Béla polgármester 
A vezeték leszerelése ügyében felveszi a kapcsolatot a Vasi Lux Kft.-vel. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés.  

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015.(IX.9.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló  
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1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

2. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről 
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, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási ügyintézőnek. 
  
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Az előterjesztés az önkormányzat I. félévi teljesítéséről készült. A költségvetés számait százalékos 
kimutatásban szerepeltette. Különösen nagyobb eltérés nincs a költségvetésben. A működési bevételek 
időarányos teljesülést mutat. Az előző évi pénzmaradvány teljes egészében teljesült. A vis maior támogatás 
itt még nem mutat teljesítést, mert július, augusztus hónapban került lehívásra, illetve a kiadási oldalon 
részteljesítése volt, az látszik a költségvetés teljesítésében.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy amire az önkormányzat kötelezettséget vállalt azok teljesítése valósult 
meg. Az I. félévi teljesítésben nem látszik a vis maior, de elmondja, hogy a lehívás megtörtént a Magyar 
Államkincstár részéről elfogadásra került. 
Az 1. számú mellékletben látható a kiemelt előirányzatoknál, hogy szerepel 100 eFt visszatérítendő 
támogatás, amelynek visszautalására még nem került sor. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bozsok 
községi Önkormányzat és a Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány társ-szerződést kötött. Az 
önkormányzat 100 eFt-ot kölcsön adott az Alapítványnak. Kérdezi a polgármester úrtól, hogy a levelet 
elküldte-e már az Alapítványnak.  

Darabos Béla polgármester 
Nem tudja, hogy a pályázat már elszámolásra került-e, de a holnapi napon megfogja írni. 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése a napirendhez. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot 

 43/2015.(IX.08.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő -testülete az önkormányzat 2015. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
  
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  azonnal 
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3. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az önkormányzat 2001. évi rendelete a települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes 
szabályairól felülvizsgálatra került és egy új rendelet tervezet készítettek az avar és kerti hulladék égetésére. 
A képviselő-testület a szerdai és szombati napot jelölte ki az avar és kerti hulladék égetésére ez alapján 
készült el a rendelet-tervezet, mely véleményeztetés céljából megküldésre került a Vas Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére. A véleményezés megérkezett, 
kifogást nem emeltek, a rendelet tervezethez észrevételt nem tettek. Készítenek hirdetményt a lakosság 
részére, hogy mindenki tudjon róla. 

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelem helyi szabályairól 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

4. Hozzájárulás Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításához 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
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Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodás módosítása szükséges az intézményi térítési 
díjak megállapításához. A társulási megállapodás tartalmazza, hogy a székhely település Kőszeg Város 
Önkormányzata alkothat rendeletet a gyermekétkeztetési formákról. Minden önkormányzatnak hozzá kell 
járulni. A rendelet-tervezet tartalmazza az intézményi térítési díjakat. 
Kéri a testület hozzájárulását a módosításhoz. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

44/2015.(IX.08.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kőszeg Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátási formákról és a  gyermekétkeztetésrő l 
szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletét módosítsa a Kőszeg  Város  és Térsége Társulása 
által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai  vonatkozásában. 

 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

5. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjhoz való csatlakozás 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Minden évben csatlakoztak, javasolja, hogy most is 
csatlakozzanak. 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el., Bozsok községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

45/2015.(IX.08.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA H u n g a r i c a 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Felelős:  Darabos Béla polgármester 
Határidő:  folyamatos 

6. A Vasivíz Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési tervek elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

46/2015.(IX.08.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 
18-10-100607) által elkészített „15 éves gördülő fejlesztési terv – Beruházási terv és Felújítási, 
pótlási terv – V018 jelű Bozsok ivóvízellátási rendszerre” című dokumentumot a mellékletben 
szereplő tartalommal jóváhagyja és azokkal egyetért. 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Darabos Béla polgármestert 
arra, hogy a Vasivíz Zrt-hez benyújtandó meghatalmazást aláírja, melyben meghatalmazza a 
VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot  (székhely: 
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési terveket 
összeállítsa, azokat benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz és az ezzel 
kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az az ellátásért felelős tulajdonos önkormányzatot. 

 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

7. Egyebek 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításával kapcsolatban minden képviselő megkapta az 
előterjesztést, átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Vas Megyei Kormányhivatal jelzése alapján a talajterhelési díjról szóló 9/2014.(V.27.) önkormányzati 
rendeletben szabályozni kell az ellenőrzési szabályokat, valamint hatályon kívül kell helyezni a bevallási 
nyomtatványokat. 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015.(IX.9.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
9/2014.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idei évben is lehetőség van az „Itthon vagy – Magyarország, 
szeretlek” programsorozatra pályázni. Ha az Önkormányzat benyújtja a pályázatot, akkor 195 eFt-ra 
jogosult. A rendezvény feltétele a közös tűzgyújtás, a helyszíneket a TV közvetíteni fogja. A pályázati 
kiírásban szereplő lógót kell elkészíteni. A rendezvényt szeptember 26-án kell megtartani.  
Polgármester úrral közösen fogják összeállítani a pályázatot, melyet ismertetni fog a  képviselőkkel.  
A képviselő-testületnek határozatot kell hozni, hogy Bozsok község részt kíván-e venni a rendezvény 
sorozatba.    

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot:   

47/2015.(IX.08.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete az „Itthon vagy – Magyarország,  
szeretlek” rendezvény sorozatra pályázatot nyújt be.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. 
  
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A Magyar Államkincstártól tájékoztató levél érkezett, hogy lehetőség van szociális célú tüzelőanyag 
támogatás igénylésére. Az igénylést az Ebr42 rendszeren kell rögzíteni.  Tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a pályázati kiírás szerint azok az önkormányzatok vehetnek részt a támogatásban, akik az 5000 fő 
lakosságszámot nem érik el.  Az önkormányzat családonként 2 m3 tűzifára pályázhat, 1.000,- Ft/m3 +áfa 
önrész vállalásával, de meg van határozva, hogy azok vehetnek részt a támogatásban, akik lakásfenntartási 
támogatásban részesülnek. Bozsok vonatkozásában 1 család részesül lakásfenntartási támogatásban, ez azt 
jelenti, hogy 2 m3-t lehetne igényelni és 2.000,- Ft + áfa önrészt kellene vállalni. Kérdezi a képviselő-
testületet, hogy szeretnének-e támogatást igényelni. 

Darabos Béla polgármester 
Javasolja, hogy igényeljék a támogatást. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tegnapi napon kérelem 
érkezett téli tüzelő vásárlására. Majd zárt ülés keretében, erre visszatérnek. 
  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot:   

48/2015.(IX.08.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a belügyminiszter által meghirdetett a  
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi  
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi  önkormányzatok szociális célú  tüzelőanyag  
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint pályázatot nyújt be 2 m3 erdei  
keménylombos tűzifára 2.000,- Ft + áfa önerő vállalásával.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 
  
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az érdekeltség növelő könyvtáros pályázaton 224 eFt-ot nyert az 
Önkormányzat, megérkezett a támogatási okirat. 
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