
Szám: V/100-28/2015.       Készült: 2 példányban 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 30-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    
   Kiss Csilla   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs   képviselő 
          (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Dr. Zalán Gábor jegyző 
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénz. és gazd. oszt.vez. helyettes  
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
            
         (4 fő) 

Meghívott:   Stubán Tamás rendőr alezredes 
  Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
       (2 fő) 

Lakossági érdeklődő: 1  fő  

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönt mindenkit, külön köszönti Stubán Tamás 
rendőrkapitányt, Bodorkós Balázs körzeti megbízottat, Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda 
kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, Jagodics 
Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt, a lakossági érdeklődőt és a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  

Az ülést megnyitja.  
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Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi, 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. Rendőrségi beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

2. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

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

4. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetés III. negyedévi gazdálkodásának 
teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
helyettes 

5. A K ő szegi Közös Önkor mányzati Hivatal köztisztvisel ő inek 2016. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

6. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött támogatási 
szerződés megújítása 
Előterjesztő : Darabos Béla polgármester 

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

8. A közterület használatáról és rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

9. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

10. Egyebek 
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II. 
Napirendek tárgyalása: 

1. Rendőrségi beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Felkéri Stubán Tamás rendőrkapitány urat, hogy tartsa meg 
beszámolóját. 

Stubán Tamás rendőrkapitány 
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületet. Köszöni, hogy napirendre tűzték a közbiztonságról szóló 
beszámolót. A településen két körzeti megbízott látja el a feladatot, akik nagy tapasztalattal és 
helyismerettel rendelkeznek.  A települési adatokat tekintve elmondható, hogy Bozsok községben a 
közrend stabil és kiegyensúlyozott, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak voltak és jól 
szolgálták a köznyugalmat. Az elmúlt időszakot nézve a bűncselekmények számában csökkenés látható, 
remélhetőleg az év hátralévő időszakában sem lesz emelkedés.  
Minden alkalommal ki kell hangsúlyozni, hogy a közbiztonság helyzetének csak egy része múlik a 
rendőrségen, elsősorban az önkormányzaton és az itt élő embereken múlik. 
A beszámolóban részletesen látható a bűnesetek statisztikája, ha ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése 
szívesen válaszol rá. 
A téli időszakra felkészültek terepjáróval és a Közúti Igazgatósággal is történt egyeztetés, reméli nem lesz 
elzárt település.  
Köszöni az Önkormányzat korrekt együttműködését. Elmondható, hogy jó kapcsolat alakult ki a 
rendőrség és az Önkormányzat között.  
Kéri ha a közbiztonsággal kapcsolatban valami gond van, akkor azonnal szóljanak, mert csak akkor tudnak 
érdemben intézkedni. 
A polgármester úr az ülés előtt említette, hogy megalakult a polgárőrség, a bírósági bejegyzés folyamatban 
van. Majd együttműködést kell kötni a rendőrséggel, ha megtörtént a bejegyzés.  Nagyon örül neki, mert a 
polgárőrség jelenlétével is javulni fog a település közbiztonsága.  
Kéri polgármester urat, ha a 2016. évi rendezvénynaptár elkészül, legyen szíves belőle küldeni, hogy még 
időben be tudják táblázni a település rendezvényeit.  
Nagyjából ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolót, ha valakinek kérdése van, nagyon szívesen 
válaszol rá. 

Darabos Béla polgármester 
Szeretné megköszönni kapitány úr részletes beszámolóját, megköszöni a falu nevében a kapitány úr és a  
körzeti megbízott kollégák egész éves munkáját. 
A kapitány úrnak és egész családjának, valamint a körzeti megbízott kollégáknak és az egész családjuknak 
áldott békés karácsonyt és boldog újévet kíván, a további munkájukhoz sok sikert. 
Ő is bízik, hogy a polgárőrség megalakulása javítani fogja a település közbiztonságát.   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 
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57/2015.(XI.30.) 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  f e l ada tokró l 
szóló beszámolót elfogadja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 

/Stubán Tamás rendőr ezredes és Bodorkós Balázs körzeti megbízott 18.10 órakor elhagyta az üléstermet./ 
  

2. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
munkájáról szóló részletes és precíz beszámolót a kirendeltség-vezető és a pénzügyes kolléganő állította 
össze, melyet ezúton is megköszön.  
Az adóztatásról szóló beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítést teszi. 
A Velemi Kirendeltségi Iroda látja el Bozsok és Velem községek tekintetében a helyi adóztatási feladatokat. 
A helyi adóztatás során az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt szabályok szerint jár el az 
önkormányzati adóhatóság. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott rendelet 
alapján történik. 2013. január 1-től a gépjárműadó vonatkozásában változás történt, ugyanis csak az adó 40 
%-a marad az önkormányzatnál. Az önkormányzat éves költségvetésének egyik jelentős részét a helyi 
adóbevételek jelentik, ezért nagy hangsúlyt kell fordítani az adóbevételek szempontjából, mert nagyrészt 
ez a bevétel befolyásolja az önkormányzat költségvetését. Az önkormányzati adóhatóság mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az adótartozások behajtása sikeres legyen.  
Köszöni a kollégák lelkiismeretes munkáját, a képviselők és a polgármester segítőkész hozzáállását a 
hivatali munkához, valamint a hivatal fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást.   
Más szóbeli kiegészítése nincs, ha valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszol rá. 
  
Darabos Béla polgármester 
Köszöni jegyző úr tájékoztatását. 
Neki lenne hozzászólása. Szeretné megköszönni a jegyző úr és kollégák egész éves munkáját. Bármi 
problémája volt, mindig segítőkészek voltak a kirendeltség dolgozói, soha nem küldték el, hogy nekik most 
sok munkájuk van. Még egyszer köszöni mindenki munkáját bízik abban, hogy ez a jó kapcsolat 
megmarad. Mindenkinek köszöni a 2015. éves munkáját és  további jó munkát és kitartást  kíván.  
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak  a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 
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58/2015.(XI.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
 2015.   évi beszámolóját jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.  

 Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
 Határidő:  azonnal 

Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak  a 2015. évi adóztatásról szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról. 

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

59/2015.(XI.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók alakulásáról, a hátralékok  
behajtására tett intézkedésekről szóló jegyzői beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és  
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és  
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára – a melléklet szerint  
elfogadja.  

 Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
 Határidő:  azonnal 

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

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek.  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítását terjesztette elő. A rendelet módosításával törvényi 
kötelezettségnek tesznek eleget. A rendelet módosítására a központi elő írások változása és 
átcsoportosítások miatt került sor. A költségvetés módosításába olyan módosítások kerültek átvezetésre, 
amit a képviselő-testület megszavazott a költségvetés terhére. A szöveges indoklásban egy-két fő téma 
beszámolásra került. Ha kérdése van a testületnek a költségvetés módosításával kapcsolatban tegye fel.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta  

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

4. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetés III. negyedévi gazdálkodásának 
teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
helyettes 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek 
  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Az előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről készült. A 
tájékoztatóban a tényszámok bemutatása történt, azokat a számokat állították be, amit az előző napirendi 
pont keretében megszavazott a testület. A tájékoztatóban a szeptember 30-ig befolyt bevételek és kiadások 
%-os kimutatásban szerepelnek.  

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztésből látható, hogy jó az önkormányzat anyagi helyzete, volt ennél rosszabb is a kezdeteknél. 
  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot:   

60/2015.(XI.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. névi  

gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
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 Határidő:  azonnal 

5. A K ő szegi Közös Önkor mányzati Hivatal köztisztvisel ő inek 2016. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében minden évben meg kell alkotni a rendeletet.  Az 
illetménykiegészítések mértékében a 2014 évihez mérten nincs változás, a megyei és megyei jogú városnál 
legfeljebb 40 %, községi önkormányzatnál legfeljebb 20 %, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30 % 
lehet.  
A középfokú végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20 % illetménykiegészítést lehet megállapítani.  
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 
egységesen, az alapilletményük 20 %-át kitevő illetménykiegészítésben részesülnek.  
Kéri a 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 
14/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének 
megállapításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

6. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött támogatási 
szerződés megújítása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

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

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az Önkormányzat tavaly kötött szerződést a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft-vel a település szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására.  A 
szerződés 2015 évtől 2018. 06. 30-ig szól. Tavaly az Önkormányzat 610.000,- Ft támogatást nyújtott. A 
szerződésben az szerepel, hogy évente felülvizsgálatra kerül a támogatás mértéke. A megállapodás 
tervezete kiküldésre került, 2016 évre is 610.000,- Ft támogatás került megállapításra. 

Darabos Béla polgármester 
A szolgáltatással nincs semmi gond, kivéve a szelektív tárolókkal, de azzal nem tudnak mit tenni. Sajnos 
olyan hulladékokat helyeznek el benne, ami nem oda való. Elsősorban nem a településen élők, hanem a 
szomszédok.   
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

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

61/2015.(XI.30.)Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete hozzájárul a Kőszegi  Városüzemeltet ő és 
 Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2016. 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  

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző 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 
A képviselő-testület 2013. november 27-i ülésén a 21/2013.(XI.28.) számon megalkotta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati 
rendeletet, melyet a 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletével módosított.  
A törvényi előírás teljesítése érdekében áttekintésre és felülvizsgálatra került a települési környezet 
védelméről és kommunális rend egyes szabályairól szóló 3/2001.(VII.16.) önkormányzati rendelet. A 
felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet kiegészítése szükséges a közterület 
tisztántartására vonatkozó részletes szabályok tekintetében. A módosítás szabályozza az ingatlanhasználó 
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feladatait a közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartása, az árkok tisztántartása 
tekintetében, illetve a téli időszak során. 
Ezzel egyidejűleg a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett 3/2001.(VII.16.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezését javasolja. 

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

8. A közterület használatáról és rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

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

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az önkormányzat 2000. évi önkormányzati rendeletének felülvizsgálata megtörtént és célszerűbbnek 
tartották egy új rendelet megalkotását. Az új rendelet megalkotását a polgármester úrral is egyeztette és a 
képviselő-testület is áttekinthette a díjak tekintetében a tervezetet. Kéri a képviselőket, ha a rendelet- 
tervezettel kapcsolatban valakinek kérdése van, tegye fel. 

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról és rendjéről  

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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9. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Emlékezteti a képviselőket, hogy a szeptemberi ülésen a 
képviselő-testület arról határozott, hogy kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be szociális célú 
tüzelőanyag vásárlására. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie 
kell a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelettel.  A 
rendelet tervezetben szerepel, hogy kik azok a személyek akik kérelmet nyújthatnak be szociális célú tűzifa 
támogatás megállapítására. A kérelmet a rendelet 1. számú mellékleteként szereplő kérelem 
nyomtatványon lehet benyújtani.  

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

10. Egyebek 

- Hó-eltakarításra és síkosság mentesítésre vonatkozó árajánlat elfogadása 

/A megállapodás - tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta az önkormányzatok 
figyelmét, hogy kössenek szerződést hó-eltakarításra és síkosság mentesítésre, mert ellenőrizni fogják. 

Darabos Béla polgármester 
Ajánlatot kéretek be a hó-eltakarításra és síkosság mentesítésre. Az árajánlat megérkezett Kutits László 
bozsoki vállalkozótól, akivel az előző években is szerződése volt az önkormányzatnak. A vállalkozó vett 
egy sószóró gépet, így az idei évben a síkosság mentesítést is el tudja végezni, nemcsak a hó eltakarítását.   
Véleménye szerint az árajánlat korrekt árakat tartalmaz.  
Várja a képviselők hozzászólását. 

Kiss Csilla képviselő 
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Kérdezi a síkosság mentesítéshez a zúzalékot kinek kell biztosítani a vállalkozónak, vagy az 
önkormányzatnak.  

Darabos Béla polgármester 
A síkosság mentesítéshez zúzalékot az önkormányzatnak kell biztosítani. 

Kiss Csilla képviselő 
Akkor azt rögzíteni kell. 

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

62/2015.(XI.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság mentesítési munkák  

ellátására    Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval  szerződést köt az  
alábbiak szerint: 
 készenléti díj: bruttó 15.000,- Ft/hó 2015. december 15 – 2016. március 15. közötti időszakra 
 hóeltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 24.000,- Ft/alkalom, ügyeleti időszakon kívül bruttó 
 28.000,- Ft/alkalom, jégmentesítés bruttó 10.000,- Ft/alkalom. 
 A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel 
 tartozik.  

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 Határidő:  azonnal 
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 

- Bozsok kábeltévé hálózat leszerelésére vonatkozó árajánlatok megtárgyalása 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Darabos Béla polgármester 
A képviselő-testület előtt ismert, hogy a kábeltévével kapcsolatos oszlophasználati díjat addig kell fizetni az 
E-on részére, amíg a vezetékeket az arra jogosult szakemberrel vagy céggel nem távolíttatja el az 
önkormányzat. Annak érdekében, hogy a továbbiakban ne kelljen oszlophasználati díjat fizetni kértek be 
árajánlatokat a munka elvégzésére. 
A Vasi Lux Kft. 195.000,- Ft +áfa,  Polyák Csaba villanyszerelő mester 218.500,- Ft + áfa, a Kőszeg 
Villszer Kft. 223.250,- Ft + áfa összegű ajánlatot adott be. 
A polgármester javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását, melyet a Vasi Lux Kft. 195.000,- Ft + áfa 
áron adott be.  
Kéri a képviselők hozzászólását. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
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63/2015.(XI.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok kábeltévé hálózat vezeték  
leszerelésére szerződést köt a Vasi Lux Kft.-vel (9730 Kőszeg, Rákóczi u. 18.) az árajánlatban  
szereplő 195.000,- Ft + áfa áron.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 Határidő:  azonnal 
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 

- Tájékoztatások 

Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az érdekeltségnövelő pályázaton sikeresen nyert az önkormányzat. 
Arról a pályázatról van szó, amiben mobil színpadra, hangosításra, festésre és a fűtésrendszer 
szakaszolására  nyújtott be igényt az önkormányzat. 
Sajnos az önkormányzatnak nem állapították meg a pályázatban szereplő összeget, ezért a festést és a 
fűtésrendszer szakaszolását saját költségen kell megoldani. Ha fűtenek akkor mindenhol megy a fűtés, 
takarékossági szempontból mielőbb meg kellene oldani a fűtésrendszer szakaszolását. 
A munkálatok elvégzésére három árajánlatot fog bekérni és a beérkezett ajánlatok birtokában dönt a 
testület. Elszámolni 2016. december 31-ig kell.  

Tájékoztatja a testületet, hogy több bejelentés érkezett az önkormányzati utak állapotával kapcsolatban. A 
gödröket fel kell tölteni, kavicsot kell venni az önkormányzatnak. 
A mikulás ünnepség december 5-én 15.30 órakor kezdődik, felnőtt színielőadással a „három kismalac” 
színdarabot fogják előadni.  

A testület aktívabb hozzáállását kéri a rendezvények megszervezéséhez. 
Kérdezi a képviselőket, hogy a következő rendezvényt az év végi búcsúztatót megtartsák-e, ezen 
gondolkodjanak el és majd visszatérnek rá, mivel az Aranypatak étterem zárva van nem egyszerű a 
megszervezése.  
A közmeghallgatás december 10-én 18.00 órakor kezdődik a kultúrotthonban. 

Kiss Csilla képviselő 
A helyi értéktár bizottságról szeretne tájékoztatást adni a képviselőknek.  
A helyi értéktár bizottság megalkotta a szervezeti és működési szabályzatát, határozatokat hoztak, hogy 
mit vettek fel a helyi értéktárba. Meghatározták, hogy mit javasolnak a megyei és az országos értéktárba. 
Kormány rendelet írja elő, hogy a felvett értékeket csoportosítani kell, még a sporttal összefüggésben lévő 
csoportosítást nem találták meg.  
Olyan ötlet született, hogy ki kellene jelölni egy értéktár napot, ahol a helyi lakosság bemutatná a 
művészetüket. A helyi sajátosságokba bevették Merics Lajosnénak a mézeskalács készítését, tojásfestését, 
valamint a csuhéból készült termékeket. Rendezvényeket is javasoltak a megyei és országos értéktárba. 
Fényképeket majd készíteni fognak. Ha elkészül az értéktár kategóriák szerint azt elfogja küldeni a 
képviselőknek és a honlapra is fel lehet rakni.  
Felvették a bozsoki batyut, az összes műemléket, szobrokat, mindent összeszedtek, majd ha összeáll akkor 
küldi mindenkinek.    

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Elmondja, hogy 2015. májusában már napirenden volt a település gazdasági programjának felülvizsgálata 
és azóta is többször beszéltünk róla.  
Felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a januári ülésen mindenképpen napirendre kell tűzni 
a település gazdasági programját.  
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