
Szám: V/100-32/2015.       Készült: 2 példányban 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. december 10-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 
   Saufnauer Szabolcs   képviselő 
          (5 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor  jegyző 
   Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ov.h. 
   Jagodics Istvánné  jegyzőkönyv-vezető 

Musinszki Petra   igazgatási ügyintéző 

          (5 fő)  
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönti, Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda 
kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, 
Musinszki Petra igazgatási ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőtársakat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 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. 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat: 
  
  
NAPIRENDI PONTOK: 

1.    Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
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II. 
Napirendek tárgyalása: 

1. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

  

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
A rendkívüli ülés azért vált indokolttá, mert december 8-án a jegyző úr jelenlétében a hegyaljai 
polgármesterek egyeztetést tartottak a bozsoki tagóvoda vonatkozásában. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor 
jegyző úrnak.  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Kőszegdoroszló község önkormányzata 2016. május 1-től ki szeretne lépni a bozsoki óvoda 
finanszírozásából, a megállapodást szeretnék úgy módosítani, hogy Kőszegdoroszló beiskolázási körzete 
ne Bozsok legyen, hanem Lukácsháza. Jelenleg 5 kőszegdoroszlói gyerek jár a bozsoki óvodába, melyből 2 
gyerek maradna. El kell dönteni a testületnek, hogy hozzájárulnak-e a megállapodás módosításához, vagy 
bevállalják finanszírozás nélkül a 2 gyerek ellátását.  
Jelenleg az 5 település finanszírozza a bozsoki és a velemi tagóvodát, amely gyermekenként 400 eFt 
hozzájárulást igényel. Lukácsházán 100 eFt hozzájárulás szükséges gyermekenként, természetes, hogy 
kőszegdoroszlónak ez a kedvezőbb, ezért szeretnék a megállapodást módosítani. Kőszegdoroszló 
legkorábban szeptember 1-vel tudna kilépni a társulásból, addig részt venne a finanszírozásba, de az év 
végéig csak 4 település finanszírozná az óvodát. 
A Társulás költségvetését addig nem tudják elkészíteni, amíg nem ismerik Bozsok döntését, nem mindegy, 
hogy 4 vagy 5 település finanszírozza a bozsoki és velemi tagóvoda fenntartását. 

Darabos Béla polgármester 
A nemet fogja támogatni, de tiszteletben tartja a képviselő-testület döntését. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy üljenek le a velemi vezetéssel és beszéljék át a két óvoda sorsát, 
mert hosszútávon nem tudják a két óvodát fenntartani.  

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

69/2015.(XII.10.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja Kőszegdoroszló kilépését a 
 Bozsoki óvoda vonatkozásában a Kőszeg Város és Térsége Társulásából, és a Társulási 
megállapodás módosításához nem járul hozzá.  

 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 
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