
Szám: V/100-31/2015.        Készült: 2 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. december 10-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:  
   Dr. Zalán Gábor    jegyző 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető  
   Jagodics Istvánné    jegyzőkönyv-vezető 

Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazd. ov.h. 
Musinszki Petre    igazgatási ügyintéző  

     
           (5 fő) 

Lakossági érdeklődő:   24 fő 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönt mindenkit, külön köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, 
a kollégákat, a kirendeltség dolgozóit és a megjelent bozsoki érdeklődöket.  Megállapítja, hogy az ülésen az 
5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az ülést megnyitja.  

Darabos Béla polgármester 
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.   

NAPIRENDI PONTOK: 

1. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI    
       MUNKÁJÁRÓL  

 Előadó: Darabos Béla polgármester  
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      2. LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 Előadó: Darabos Béla polgármester  

       
      3.  KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK ÉS JAVASLATOK  

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül jóváhagyta a napirendi pontokat.  

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1.  BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. 
  ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

Előadó: Darabos Béla polgármester  

Hozzászólások: 

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

Eltelt egy év a választások óta és eljött az ideje, hogy számot adjunk az elvégzett munkáról. 
Örömmel jelenthetem a falu lakosságának, hogy a pénzügyi helyzetünk stabil, nincs kintlévőségünk, 
tartozásunk és a kasszánk sem üres, köszönhetően a felelősségteljes gazdálkodásnak. 
A testületi üléseken a képviselők felelősségteljes döntéseket hoztak és ugyanez mondható el a hozott 
rendeleteinkre, határozatainkra is. 
Mint polgármester a falu érdekeit szem előtt tartva igyekeztem részt venni a központi rendezvényeken, így 
a megyeházán illetve a járásközpontban megrendezett fórumokon is. 
A falu életében fontos szerepet tölt be a kultúra, a hagyományőrzés, a sport és az együttműködés. 
Továbbra is legfontosabbnak az együttműködést tartom, hiszen anélkül nem sokra mennénk. A 
választások utáni hangulatot is ennek köszönhetően sikerült kezelnünk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a 
harag rossz tanácsadó. 

Itt szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek, aki részt vesz a falu kulturális életének fenntartásában, 
szerepet vállal Bozsok hírnevének öregbítésében és fáradtságot, szabadidőt nem kímélve eljár a próbákra 
és a fellépésekre. Köszönet a Bozsoki Kökörcsin Egyesület elnökének, Frank Sziklai Mártának a lelkes 
munkájáért.  

Köszönetemet szeretném kifejezni a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokának, és az ÖTE 
valamennyi tagjának is, hiszen nélkülük sem tudnánk eredményesen helytállni. Az ÖTE sikeresen pályázott 
az idén is, hiszen egy kis busszal bővült a járműparkunk, és egy LADA NIVÁVAL, ami a hegyi 
terepviszonyokhoz való alkalmazkodást nagyban elősegítheti. Itt szeretném megemlíteni, hogy az 
Önkormányzat miért nem pályázott a kis buszra, az önkormányzatnak áfát kellett volna fizetni és egy 
embert fel kellett volna hozzá venni. Az üzemanyag költségét az önkormányzat költségvetése nem bírta 
volna el.  
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A sportot sem hagyom ki, hiszen sok örömöt szereztek futballistáink, a 2014-2015-ös megyei III-as 
bajnokság megnyerésével sporttörténelmet írtak. Itt szeretném megköszönni Jakab Balázs elnök úrnak, a 
Jakab családnak, valamint minden szervezőnek, takarítónak, mosónőnek a Sportegyesületért végzett 
munkáját. 

Szintén köszönet jár a Castanea Egyesületnek a programokért, amikkel szintén aktív részesei Bozsok 
közéletének. Az önkormányzat és az egyesület közti megállapodást még nem sikerült rendbe hozni,  
megújítani.  

Köszönöm a Kerekes Üzletháznak azt a rengeteg segítséget, támogatást, amit az idei évben is nyújtottak.  

Szeretném még külön megköszönni az Antal családnak a segítségét, akik a falu szépítésében és 
dekorálásában az idén is nagyon sokat segítettek. Köszönöm továbbá Kissné Banga Ritának és Francsics 
Gábornak, hogy az idén is elkészítették a gyönyörű Bozsoki Betlehemet. 

Szintén köszönet jár a gazdáknak, a boros gazdáknak, akikhez szintén bátran fordulhatunk segítségért.  

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásából megszépült az önkormányzat 
hivatala, kultúrháza és a rendezési terv költsége is ebből kerül kifizetésre, összesen 6,5 millió Ft támogatást 
kaptak. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” az 
önkormányzati fenntartású közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A pályázati összeg csak egy részét kapták 
meg, de annak is nagyon örülnek. Ebből a pályázatból került volna megvalósításra a kultúrotthon festése, 
egy mobil színpad beszerzése, egy hangosító berendezés vásárlása, valamint  a fűtésrendszer szakaszolása. 
Ugyanis nem tudnak külön helyiségeket fűteni, mert nincs szakaszolva, költség takarékossági szempontból 
ezt mielőbb meg kell oldani.  Ami nem jön ki a pályázati forrásból azt ön erőből fogják megvalósítani.  
Felújították a kultúrotthon büféjét, van mosogató és a vízelvezetés bekötése is megtörtént.  

November 30-án tartott képviselő-testületi ülésen a Rendőrkapitány és a körzeti megbízott beszámolt a 
település közbiztonságáról. Sajnos a településen romlott a közbiztonság statisztikája. Egyre többször 
feltűnnek olyam személyek akik nem jó szándékkal jönnek.  

A Polgárőrség megalakult a településen 2015. október 22-én, 23 fővel, a bejegyzés folyamatban van.  
Bűnmegelőzésre is nyújtottak be pályázatot, jelenleg elbírálás alatt van, bízik abban, hogy sikerül 
megnyerni, mert ez is a település közbiztonságát javítaná. 
Kéri a megjelenteket, ha olyan idegeneket látnak akik gyanúsan viselkednek, vizsgálódnak azonnal jelezzék 
a rendőrség felé, a személyleírás nem mindig segít, a rendszámot kellene elsősorban megjegyezni, mert így 
nagyobb a nyomra vezetés lehetősége. 

Az önkormányzatnak oszlophasználati díjat kell fizetni a kábeltévé vezetékeire addig amíg a megfelelő 
képesítéssel rendelkező vállalkozóval azt nem szerelteti le. Sikerült vállalkozót találni, rövid időn belül a 
kábelek leszerelése megtörténik és a házakhoz való becsatlakozást is lefogják szerelni.  
Jakab Félix és Kercselics Szabolcs közvilágítási lámpa felszerelését kezdeményezte, oszlop van csak lámpát 
kell felrakni, a vállalkozóval már tárgyalt reméli, hogy rövid időn belül megvalósul.  
Itt szeretne köszönetet mondani Medgyes Miklós bozsoki lakosnak a közvilágítási problémák gyors 
javításáért. 

Fontosnak tartja az óvoda megtartását, a helyzet jelen pillanatban nem rózsás. Kőszegdoroszló 
kezdeményezte, hogy Lukácsházára el akarja vinni a gyerekeket. Első körben elutasították a 
kezdeményezést. Az óvoda vezető tájékoztatása szerint 15 gyerekkel fog indulni a 2016-os tanév 
szeptemberben.  

Kuticsné Fatalin Mária bozsoki tagóvoda vezető 
Jelenleg 24 gyerek van és még jön kettő. 14 nagycsoportos van, doroszlóból 5 gyerek van. 
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Darabos Béla polgármester 
Kettő gyereket szeretnének elvinni lukácsházára, de ha nem viszik el akkor sem fizetnek hozzájárulást, 
magyarul nekik kellene hozzájárulás nélkül ellátni a gyerekeket, első körben ezért utasították el a 
kezdeményezést. Még nem tudja mi lesz a vége, minden erővel azon lesz a képviselő-testület, hogy az 
óvoda megmaradjon bozsokon.  
A költségvetésbe betervezték az óvoda felújítását. 
Köszönet az óvoda valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáért. 

2015. november 30-i képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a Kirendeltség munkájáról szóló jegyzői 
beszámoló. A beszámoló a honlapon megtekinthető. Köszönet a kirendeltség dolgozóinak az áldozatos 
munkájáért, ha valamit kért soron kívül megcsinálták jó a kapcsolat velük, kitartást kíván az 
elkövetkezendő időben ők sincsenek könnyű helyzetben. 

Szeretné megköszönni a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal munkáját, bármi gond probléma volt, 
jegyző úr mindig segítőkész volt, köszöni a Hivatal munkáját. 

Köszöni Zetelaka testvértelepülés együttműködését. Folyamatosan tartják a kapcsolatot, most lesz 
választás, reméli a jelenlegi polgármester sikeresen veszi az akadályokat és ismét őt választják meg. Ők 
sincsenek könnyű helyzetben a pályázatok elszámolásával kapcsolatban, de sikeresen veszik az akadályokat.  

A társadalmi munka vonatkozásában azt kell elmondani, hogy sokat romlott az összefogás, valamikor 
lelkesebbek voltak az emberek, ötleteket vár. Mindig ugyanaz az arc van a társadalmi munkán, szeretné ha 
ebben tudnának frissíteni.  
Dobrádi Györgynek köszöni a munkáját aki kiveszi a részét a közért végzett munkából, például mikulás 
ünnepség, lovas bemutató, verseny.  
Köszönet a vendéglátó helyeknek, Kerekes Üzletháznak, Imperial Pab, Határmenti Vigadó. 
Még nem beszélt az Aranypatak Vendéglőről, felújítás alatt van, a terveket látta nagyon szép lesz. Ha kész 
lesz az is a település jó hírnevét erősíti.  

A nevezetes ünnepek megtartásra kerültek, melyet az egyesületek: Dalárda, Kökörcsin, Színjátszó kör 
színvonalas műsora még színesebbé tett, megállná a helyét az ország bármelyik nagy városában is.  
Folyamatban van a 2016. évi rendezvényterv készítése, az egyesületekkel egyeztetnek a programokról. Az 
országos lapoknak is le kell adni össze kell egyeztetni. 

Szót kell említeni a kóbor kutyákról, ami egyre több. Osztrák tulajdonosok itt hagyják a kutyákat. A 
hétvégén volt összetűzése Kozarits Melindával, mert egy kóbor kutya miatt nem tudott bemenni a házába. 
Megjegyzi a tulajdonosnak nincs kerítése. Megoldották a problémát szóltak a Gencsapáti 
Kutyaparadicsomnak akivel az önkormányzatnak szerződése van, elszállította a kutyát.  

Kutits László vállalkozóval szerződést kötött az önkormányzat hó eltakarításra és jégmentesítésre. Ha lesz 
hó hozzá lehet fordulni.  

2010. évben Alpannónia pályázatból készült el a játszótér, most lehetőség van a pályázathoz kapcsolódóan 
bővítésre pályázni. A Natúrpark lesz a gesztor, ő  nyújtja be a pályázatot. Az önkormányzat nyilatkozott, 
mit szeretnének a pályázat keretében megvalósítani. A játszótérhez kapcsolódóan szeretnének egy fitness  
parkot kialakítani és egy mobil fedett színpadot, rossz idő esetén az oldalakat zárttá lehetne tenni.  

A helyi értéktárról Kiss Csilla képviselő fog tájékoztatást adni. 

Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.   
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

67/2015.(XII.10.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester által az  
önkormányzat  képviselő-testületének 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
     

2.  LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 Előadó: Darabos Béla polgármester  

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Nem mondott le a záportározó megépítéséről, de azt csak pályázatból lehetne megvalósítani. Bozsokon 
elmondható, hogy a patakba a malomnál ásványvíz minőségű víz van, be lett vizsgálva. A záportározóra 
azért lenne nagy szükség, mert megfogná a nagy mennyiségű  esővizet, aszályos időszakban a patak 
utánpótlását tudná pótolni, a védett állatok és növények miatt is szükség lenne rá. A kökörcsin is ide 
tartozik, az egyesület erről kapta a nevét.  

A vis maior kerékpárút helyreállítása és elszámolása megtörtént, köszönet Banga Attila vállalkozó 
munkájának. 

A hivatal előtt lévő önkormányzati úthálózat rendbetételére pályázatot nyújtottak be, befogadták a 
pályázatot de, félretették forráshiány miatt, reméli ha lesz rá forrás előveszik. 

A településen 370 m2 kátyú van amit meg kellene javítani, előzetes számítás készült 3.900.000,- Ft lenne, 
téli időszakra a hideg asztalt is jó lenne az kevesebbe kerül, egyeztetni fognak, hogy milyen pénzügyi keret 
áll rendelkezésre. 

A hősi emlékműnél a régi víznyelőnél beszakadt az út, mert alámosta a patak, jelenleg 8 mm-es vaslemez 
van rajt. Felmérték szeretnék visszaállítani az eredeti állapotába, hogy a víz a patakba folyjék vissza. 
Szeretné ha ennek a kivitelezése még az idei évben megoldódna a hó olvadása előtt.    
A szertár előtt lévő út leszakadása ügyében megy a vita, hogy ki az illetékes a Közút, vagy a Vizügy. Banga 
Attila megcsinálná a munkát, de az önkormányzatnak kellene fizetni. Lefogják ültetni a két céget, hogy 
megoldást találjanak rá, mivel az önkormányzat nem tudja bevállalni.  
A településen a vizesek végeztek munkát kitették a táblát és körbekerítették a munkaterületet, de a munka 
elvégzése után a mai napig nem távolították el.  

Levegőszennyezés. Szárító üzemet akartak megépíteni a településen, de a szállásadók tiltakozásának 
köszönhetően nem lett belőle semmi.  
A szubalpin levegőnek köszönhető, hogy a turizmus emelkedik, ez az idegenforgalmi adóból is látható. 

Megújuló energia forrásra ha lesz pályázati kiírás, azt szeretnék meglépni és a közvilágítást szeretnék 
kiváltani, nap vagy szél energiával. Egyébként jövőre lesz pályázat családi házakra is, biztat mindenkit, 
hogy nyújtsanak be pályázatokat napkollektorokra, illetve napelemekre.  
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Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a lakóhely környezeti állapotának értékelésének elfogadásáról.   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

68/2015.(XII.10.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester által a lakóhely 
 környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatását elfogadja. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 

3.  KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK ÉS JAVASLATOK  

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 

Kincses Gyuláné bozsoki lakos 
Kérdezi, hogy tervezik-e a járda felújítását. 
  
Darabos Béla polgármester 
Tervben szerepel a járda felújítása, de önerőből nem tudják megoldani csak pályázati forrásból. Megnézték 
a költséget, aszfalt vagy  térkő burkolat egy árban van, de véleménye szerint a térkő szebb lenne. 
Az önkormányzati telkeket közművesíteni kellene, mert így nem lehet értékesíteni, ha ez megoldott lenne 
akkor lenne pénze az önkormányzatnak és feltudná újítani a járdát is.  
  
Sárközi János boszoki lakos 
Köszönetet szeretne mondani az önkormányzatnak az egész éves munkájukért, de észrevételt szeretne 
mondani.  
Tavasszal kaptak egy értesítést, melyben az szerepelt, hogy mindenki helyezze ki a kapujára a 
házszámtáblát, szerinte ez önkormányzati feladat, az utcák sincsenek kiírva. Véleménye szerint egy tájba 
illő egységes táblát kellene megrendelni olyant amibe bele lehetne írni a házszámot. Az idegenforgalmi 
adóból vissza kellene fordítani. Megjegyzi a hivatalon sincs házszámtábla. 
A környezetvédelemmel kapcsolatban megemlítette polgármester úr a játszóteret, itt is van a hivatal 
mögött egy játszótér ami mellett ott van a szemetes és fahulladék, szerinte ez nem tájba illő.  

Darabos Béla polgármester 
A tábortűz maradványa amiről a felszólaló említést tett. A hivatal házszámtábláját a felújítás után nem 
tették vissza, pótolni fogják.  

Sárközi János bozsoki lakos 
A másik észrevétele, nagyon kevés szemetes van kihelyezve a településen, csak a vendéglátósok előtt van. 
Az idegenforgalom miatt hiányolja, nincs hova bedobni a szemetet a kirándulóknak. A szelektív tárolókra 
is nagyobb figyelmet kellene szentelni, nyári időszakban sűrűbben kellene üríteni.  

Darabos Béla polgármester 
Sajnos a szelektív egy nap alatt megtelik. Valóban kevés a szemetes, majd intézkedni fog. 
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Sárközi János bozsoki lakos 
Kiss Csilla tájékoztatásához a helyi értékkel kapcsolatban, bozsokon volt valamikor iskola történelmi 
múzeum azokból a tárgyakból amiket a szülők hordtak össze, ez valahova elkerült. Javasolja kutassák fel 
hol található és vissza kellene hozni, tudomása szerint a Savaria Múzeumban van a raktárban, de utána 
kellene érdeklődni. 
Az akna fedelet nem említi, mert volt róla szó, de ha baleset lesz akkor biztos lesz rá megoldás. 
A templomtól felfelé két autó nem fér el egymás mellett, a tuják benőtték az utat, nem a járdán nem lehet 
közlekedni, de már az útba is belógnak. Feljebb van egy 50 éves  híd, nem tudja, hogy pályázatból vagy 
hogy lehetne megoldani, de balesetveszélyes rajt közlekedni, még egy babakocsit sem lehet áttolni, sem 
korlát, sem más, ott járnak át a turisták. 
  
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Az önkormányzat alkotott egy rendeletet a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás 
szabályairól, erről kapott tájékoztatást a felszólaló. Az utcanév táblák kihelyezéséről valóban az 
önkormányzatnak kell gondoskodni, de a tulajdonos kötelessége a házszámot kitenni. 
  
Horváth György bozsoki lakos 
A hídhoz kellene kitenni egy táblát, hogy az is Rákóczi utca.  
Még régebben kétféle házszámtáblát hoztak ide, megbeszélték, hogy melyik legyen és itt megállt az ügy. 

Darabos Béla polgármester 
Ő ilyenre nem emlékszik, biztos nem az ő megválasztása után volt. 
Tájba illő utcanév táblákra gondoltak amely fából készülne és be lenne marva az utca neve, már tárgyalt is 
ez ügyben Ávár Mártonnal. Nekik ez volt az elképzelésük, de ha a lakosság fémből szeretné akkor 
megrendelik fémből. Régóta tervben van a bokrok megszüntetése, eddig azért nem foglalkoztak vele, mert 
többen jelezték, hogy gondozni fogják. Ez így nem jó a járda mellett lévő tujasort kifogják vágni. Van egy 
cég akik kiszedik és hasznosítják.   

Frank Sziklai Márta bozsoki lakos 
Ő  előttük az osztrákok nagy sebességgel közlekednek, kérdezi nem lehetne-e sebességkorlátozó táblák 
kitenni, vagy lakó övezetté nyilvánítani. Két autó sem fér el egymás mellett a szűk úton, az egyiknek felkell 
menni a járdára. Az utcába elég sok gyerek van, hála isten meg kellene előzni a bajt.  
Javasolja az önkormányzatnak, hogy a szüreti rendezvényre nyújtsanak be pályázatot. A Zetelaki 
testvértelepülésre is lehetne pályázni. Tavaly a Katica néninek segített pályázni és nyertek is ingyenes 
előadást a falunak, a kalapos nap előadása és a kézműves képzés is abból valósult meg.   
Az értéktár megalakításáról nem tudott, szívesen részt vett volna. A bozsoki honlap is az ő  munkája 
alapján készült el. A házszámozást javasolja felvenni az értéktárban. Javasolja az értéktárba vegyék be 
Rieglerné Pimmer Izabellát, mert ő is sokat foglalkozott a természeti értékekkel. 

Darabos Béla polgármester 
Minden évben adtak be pályázatot, de sajnos nem nyertek.  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Minden táblának a sebességkorlátozó tábla kihelyezésének is akkor van értelme ha azt be is tartják.  Ha a 
rendőrség hetente kétszer mér akkor van értelme. A lakó övezetbe csak célzottan lehet bemenni, akkor 
átmenő forgalom nem lehet. 
Az önkormányzat döntése, hogy rak-e ki sebességkorlátozó táblát, de megjegyzi ennek akkor van értelme, 
ha be is tudják tartatni, ha megkérik a rendőrséget, hogy gyakrabban járjanak a településen.  A fekvő 
rendőr közúti előírásokat meg kellene nézni, mert azzal is lehetne csökkenteni a sebességet, de azt is 
jelezni kell táblával.  

Darabos Béla polgármester 
Az önkormányzati utakra keresik a megoldást, sebességkorlátozás, célforgalom vonatkozásában. Az 
önkormányzat nem kötött szerződést pályázat íróval. Az alpolgármester úrral már beszélt neki van 
ismerőse aki pályázat írással foglalkozik, ha vele nem sikerül akkor megkeresi azt a céget akivel Velem is 
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kötött szerződést. Mindenképpen olyan szerződést fognak kötni amiért csak  sikeres pályázat esetén kell 
fizetni. 

Kuticsné Fatalin Mária bozsoki tagóvoda vezetője 
Köszönni polgármester úrnak és a jegyző úrnak, a konyhai dolgozó áthelyezésével kapcsolatban tett 
hozzáállását. Nagyon nehéz megoldani a gyermekek étkeztetését a dajka munkakörét át kellett írni. Ha az 
óvónő továbbképzésen van akkor a dajkának kell a gyerekekkel lenni, meg kellene nézni, hogy esetleg nem 
lehetne-e 6 órába visszavenni  a konyhai dolgozót. Az óvoda nevében köszöni az önkormányzat 
támogatását. 

Darabos Béla polgármester 
Sajnos nem tudnak segíteni, mert Kőszegszerdahely és Kőszegdoroszló részéről folyamatos a támadás. 
Elképedve fogadták, hogy Kőszegdoroszló el akarja vinni a gyerekeket az óvodából. Ha a szülők nem 
viszik el a gyerekeket akkor sem fizetnek finanszírozást.  

Pirosné Hodics Edit bozsoki lakos 
Jó lenne ha kiderülne kihez tartozik az út beszakadása a KPM-hez vagy a Vizügy-höz, mert az ő házuk alá 
folyik be a víz. Ha jön az illetékes cég kéri, hogy szóljanak neki. Az árkokkal is kellene valamit csinálni.    

Darabos Béla polgármester 
Jönnek a vizesek, fognak szólni. 
  
Frank Sziklai Márta bozsoki lakos 
Az önkormányzat sörpadjait és asztalait kérték el a rendezvényre és meg kell, hogy jegyezze nagyon 
elhanyagolt állapotban vannak és nem tudja ki kérte el utoljára, de csupa kosz és zsír volt.  

Darabos Béla polgármester 
A kőszegi tűzoltóknál volt utoljára. Ő  is tudja, hogy rossz állapotban van, lefogják csiszolni és lakkozni, 
tervben van a felújítása. 

Banga Attila bozsoki lakos 
Ő is a bokrokat akarta mondani, a tűzoltó autó nem fér el, de ugyanez vonatkozik a hegyre, ott sem fér el 
az autó. Arra kellene figyelni, hogy az utak járhatóak legyenek, nem csak a tuják, bokrok de a szilvafák is 
belógnak az útba, a szegélyig ki kell nyesni.  
Az autóról annyit ő maga sem hittel el, hogy nyertek, csak akkor amikor beleült. Volt pályázati lehetőség 
belevágtak, sikerült. Van olyan település ahol három autót nyertek. Azért pályázott a tűzoltó egyesület, 
mert nekik nem kell áfát fizetni. Kölcsön tudják adni az autót sofőrrel, anélkül nem lehet. Tankolni annak 
kell aki elkéri.  

Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Kiss Csillának, hogy a helyi értéktárról tájékoztassa a megjelenteket. 

Kiss Csilla képviselő 
Szeretettel köszönt mindenkit. Szeptemberbe megalakult a helyi értéktár bizottság, 6 fő vesz részt. A 
törvényi előírásoknak megfelelően megalkották a szervezeti és működési szabályzatot, határozatokat 
hoztak, hogy mit vettek fel a helyi értéktárba.  
Felfog kerülni a bozsoki honlapra ott meglehet nézni. Lesz fönt egy lap amit ki lehet tölteni és lehet 
javasolni, hogy még mit vegyenek be. Felvették a műemlékeket, Merics lajosné mézeskalácsát, a 
Határmenti vigadó bozsoki batyuját, próbáltak olyanokat összegyűjteni amiket nem lehet utánozni és 
hamisítani. 

Darabos Béla polgármester 

Mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag  boldog új évet kíván. 
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