
Szám: V/74-5/2016.       Készült: 2 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. február 11-én 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 
   Kiss Csilla   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
          (5 fő)  

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

          (4 fő)  

         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester nagy szeretettel köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda 
kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, 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.  
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Darabos Béla polgármester 
Kérdezi, 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. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 

2. A 2016-2019 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
h. 

3. Bozsok községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

4. A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint 
munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 1/2014.(II.05.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető  

5. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének jóváhagyása  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

6. A Képviselő-testület 2016-2020-as időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok polgármestere  

7. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

8. Egyebek 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

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

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettesnek  
Az előterjesztésben a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének a végszámai 
szerepelnek, amit Kőszeg Város Önkormányzata már jóváhagyott. Mivel Közös Hivatalról van szó 50 fő 
személyi juttatása szerepel a költségvetésben.  A kiadási oldalon látható, hogy a legnagyobb költséget a 
bérköltség és a dologi kiadás teszi ki.  A Velemi Kirendeltség fenntartási költségét Bozsok község 43 %-kal 
Velem község 57 %-kal finanszírozza. Bozsok település hozzájárulása 3.203 eFt. 
Kéri a képviselő-testület jóváhagyását és a határozati javaslat elfogadását. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a személyi juttatásoknál a személyi bért 95 %-os béren építették 
be a költségvetésbe.    

Darabos Béla polgármester 
Tavaly már szóba került a %-os megosztás módosítása Velem községi Önkormányzattal, melyből nem lett 
semmi, maradt a %-os arány.  Nem érzik úgy, hogy Bozsok megkapja azt a %-ot amilyen arányban 
fizetnek, össze kell ülni Velemmel. Az óvoda ügyében úgyis le kell ülni, meg kell harcolni az óvodánkért, 
akkor ismét elő fogja hozni a % módosítását. Ha a testületi ülések számát és a határozatok nagyságát 
nézzük, akkor a %-os arány nem áll. Amióta az új képviselő-testület megalakult összesen egy együttes ülés 
volt. 
Köszöni a Pénzügyi Osztály munkáját, hogy határidőn belül elkészítették a költségvetést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 5/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
 2016. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  folyamatos 

2. A 2016-2019 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
h. 

/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. 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a által előírt törvényi kötelezettségnek kell 
eleget tenni, ezt a tervezést a költségvetés elfogadása előtt kell elfogadni. 
A melléklet prognosztizált adatokat tartalmaz. A költségvetési rendelet mellékleteként fog szerepelni ez a 
melléklet. 

Deák Balázs alpolgármester 
Ha megnézzük, a 2016 évihez képest a 2019 évi bevétel feleződik. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
A képviselő-testület csak különös indokkal módosíthatna, többet is lehetett volna írni, de véleménye 
szerint ez így biztonságos.  

Darabos Béla polgármester 
Esetleg lehetne új adónemet bevezetni, vagy emelni az adót. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Adót emelni csak év elejétől lehet. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 6/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
 törvény 29/A. §-a alapján a 2016-2019. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait  
elfogadja. 

 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

3. Bozsok községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/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 
Ez egy költségvetési rendelet tervezet, ezen még lehet változtatni. A polgármester úrral közösen 
készítették el a költségvetési rendelet tervezetét. A részletes kiadásokat és bevételeket az infó tábla 
tartalmazza. A héten volt a Társulási Tanács ülése ott elfogadták a költségvetést, valamint a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetése is elfogadásra került, az ott szereplő tételek beépítésre kerültek az 
Önkormányzat költségvetésébe.  
A kommunális dolgozónak az idei évre is betervezésre került havi 8.000,- Ft  Erzsébet utalvány, ez 
törvényileg nem jár, de adható, ha a képviselő-testület támogatja. 
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Kiss Csilla képviselő 
A Szociális Gondozási központhoz hozzá kell-e járulni.  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Az ide évben speciálisan le van osztva, hogy mire kapják a támogatást. Több mint 1 mFt támogatást 
kapnak erre a feladatra, normatíva keretében el kell róla számolni. A támogatást fel lehet használni, 
szociális ellátásra, étkeztetésre, települési támogatásra, rendkívüli települési támogatásra, amennyiben nem 
került felhasználásra a támogatást vissza kell fizetni. 

Darabos Béla polgármester 
A Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő lap költsége is szerepel a költségvetésben. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Igen, de mivel ez önként vállalt feladat, az egyebek napirendi pont keretében erre képviselő-testületi 
határozatot kell hozni.  
A könyvtárról is kellene beszélni. 1.200 eFt támogatás kapnak a feladat ellátására, ennyi pénzt nem is olyan 
egyszerű elkölteni. Mivel heti három alkalommal kell nyitva lenni a könyvtárnak és a könyvtáros megbízási 
díja havi 15.000,- Ft, most lehetőség lenne havi 30.000,- Ft-ra megemelni, ha képviselő-testület ezzel 
egyetért, akkor erre vonatkozóan is kellene határozatot hozni. A költségvetésbe már ez az összeg került 
beépítésre.  
2015. II. félévére lesz még oszlophasználati díj, ez szerepel a költségvetés tervezetében. A Pannonpipics 
Kft-nek 50 eFt hátraléka még mindig fennáll, nem tudja, hogy mi legyen vele. 
Az óvoda kerítésének költsége az önkormányzat költségvetésébe került beépítésre nem az óvoda 
finanszírozásába szerepel.  
Tavaly Katasztrófavédelmi oktatás volt és felhívták a figyelmet, hogy minden önkormányzatnak kötelező 
az alapkészlet biztosítása, ez is betervezésre került a költségvetésbe 300 eFt összegen.  

Darabos Béla polgármester 
A tartozást fizessék ki, az jár, be kellene hajtani kamatostól.  
Várja a képviselők hozzászólását. 

Deák Balázs alpolgármester 
Látja, hogy az év első felében kicsit több pénz szerepel a 3. infó tábla szerint, javasolná az összeg egy 
részének lekötését. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Tőke garantált betétre, érték papír számlára, vagy esetleg másra gondolt-e alpolgármester úr. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Hozhat a képviselő-testület olyan döntést, hogy leköt 5 mFt-ot értékpapír számlára. 

Deák Balázs alpolgármester 
Utána fog nézni. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Szépen gazdálkodott a testület 7,5 mFt-tal tudta indítani a 2016 évi költségvetést, gratulál a képviselő-
testületnek, felelősségteljesen gazdálkodtak. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

/Saufnauer Szabolcs képviselő 17,45 órakor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület száma 4 főre csökkent./ 

4. A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint 
munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 1/2014.(II.05.) 
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 
Az anyakönyvvezetőt megillető díjakat bruttó összegben kell megállapítani. Az új KIRA rendszer 
bevezetése miatt van erre szükség, 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 
2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete  

a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali 
munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 1/2014.(II.05.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

5. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének jóváhagyása  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.  A közmeghallgatás időpontját az idei évben szeptemberben 
tartják, a többi mind törvényi előírás. 
Várja a képviselők hozzászólását. 

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

 7/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi munkatervét a 
 mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen 

6. A Képviselő-testület 2016-2020-as időszakra vonatkozó gazdasági programjának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok polgármestere  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várja a képviselők kiegészítését. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megyétől megkeresték, hogy TOP-os pályázatra van lehetőség, 
jó lenne, mert akkor a vízelvezetést meg tudnák oldani, majd lesz helyszíni bejárás az időpontot még nem 
tudja. 

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

 8/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2020-as időszakra vonatkozó  
önkormányzati gazdasági programot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 Felelős: Darabos Béla polgármester 
 Határidő: folyamatos 

7. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 

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

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Vas Megyei Kormányhivatal megküldte az iskolai körzethatárok tervezetét, melyről február 15-ig 
véleményt kell nyilvánítani a képviselő-testületnek. 

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

 9/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által 2016/17-
 os tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint 
 támogatja. 
  
 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  2016. február 15. 

8. Egyebek 

- Kőszeg és Vidéke lap megállapodás elfogadása 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 2015. év óta felvállalta az Önkormányzat, hogy 100 
példányszámban megrendeli a havonta megjelenő lapot a falu lakosságának. Kéri a képviselő-testület 
felhatalmazását a megállapodás aláírására. 

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

 10/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 1.  elrendeli a „Kőszeg és Vidéke” havonta megjelenő időszaki lap 100 példányszámban 
  történő  megrendelését 2016. évben. 
 2.  Vállalja, hogy negyedévente 30.000,- Ft támogatást biztosít a Kiadó – Jurisics-vár 
  Művelődési  Központ és Várszínház (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. képviseli: Pócza 
  Zoltán felelős kiadó, igazgató)  részére és a negyedévente kibocsátott számla alapján 8 
  napos fizetési határidővel a 11747051- 15574493 számú költségvetési számlára átutalja. 
 3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 4.  Felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az átutalásról  
             gondoskodjon. 
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 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

- Könyvtáros tiszteletdíjának megállapítása 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a könyvtáros tiszteletdíjáról döntsenek. A költségvetés tárgyalásakor 
elhangzott, hogy 2016. január 1-től a könyvtáros tiszteletdíja havi 30.000,- Ft lenne, ezzel kapcsolatban 
várja a képviselők hozzászólását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 11/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Merics Lajosné (9727 Bozsok, Rákóczi u. 
118.) részére a könyvtári feladatok ellátására 30.000,- Ft megbízási díjat állapít meg 2016. január 1. 
naptól. 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosításának elkészítése 
ügyébe tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának  
aláírására. 

 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

  
- HODICS ANDREA KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK BEJELENTÉSE 

Hodics Andrea képviselő  
Elmondta, hogy nyilatkozatot nyújtott be írásban, mely szerint a tiszteletdíj 100 %-ról lemond a 2016. 
évben. A tiszteletdíj 50%-át a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajánlja fel, a másik 50 %-ot pedig a 
Bozsoki Sportegyesületnek. 
Érintettséget jelent be, nem kíván részt venni a szavazásban. 

Darabos Béla polgármester 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy kizárja Hodics Andrea képviselőt a szavazásból. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

 12/2016. (II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hodics Andrea képviselő érintettség miatt 
tett bejelentését tudomásul veszi és a képviselői tiszteletdíj lemondásának ügyében úgy határoz, 
hogy a képviselőt e döntéshozatalból kizárja. 
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Darabos Béla polgármester 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon Hodics Andrea képviselő nyilatkozatának elfogadásáról. 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

13/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hodics Andrea képviselő képviselői 
tiszteletdíjának lemondásáról szóló nyilatkozatát 2016. január 1 nappal.  
A képviselő lemond a tiszteletdíjáról két egyenlő részben a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
és a Bozsoki Sportegyesület javára. 

Felelős:   Darabos Béla  polgármester 
Határidő:  azonnal  

- Közös tulajdonban lév ő K ő szegszerdahelyi háziorvosi rendel ő felújítása TOP 
Településfejlesztési program keretében 

Darabos Béla polgármester 
Kőszegszerdahely polgármestere beszélt vele, hogy az orvosi rendelőt szeretnék felújítani és öltözőt 
szeretnének kialakítani.  
Az írásos megkeresés megérkezett a képviselő-testület megkapta az előterjesztést, hiányolja, hogy nincs 
közölve a pályázati összeg és a részleteket sem ismerik, például kell-e hozzá önerő. Várja a képviselők 
hozzászólását. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Elviekben támogathatja a képviselő-testület önerő vállalása nélkül.  

Darabos Béla polgármester 
Ha önerőt nem igényel, akkor támogatjuk a pályázatot. Amennyiben önerő szükséges akkor vissza kell 
hozni a képviselő-testület elé. 
  

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

14/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Bozsok, Cák, 

Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzatainak osztatlan közös 
tulajdonában lévő 23/1 hrsz-ú ingatlanon lévő orvosi rendelő felújítására Kőszegszerdahely 
község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP Településfejlesztési program az 
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése részprogram célterületre pályázatot 
nyújtson be támogatásra és a felújítást valósíta meg, amennyiben önerővel nem szükséges a 
településnek hozzájárulnia. 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kőszegszerdahely 23/1 hrsz. 
ingatlan tulajdonosa, tulajdonosként hozzájárul, hogy K ő szegszerdahely község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegszerdahely 23/1. hrsz-ú osztatlan közös 
tulajdonban lévő orvosi rendelő felújítását elvégezze TOP településfejlesztési program 
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kertében nyújtott pályázati forrás felhasználásával, amennyiben önerővel nem szükséges a 
településnek hozzájárulnia. 

      Felelős:   Darabos Béla  polgármester 
      Határidő:   azonnal  

Darabos Béla polgármester 
A határon átnyúló pályázatról szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet. Ez a pályázat 95 %-ban 
támogatott, az Irottkő Natúrpark lenne a gesztor, később kiderült, hogy be kellene vállalni a dolgozók 
bérét és a dologi kiadásokat is, úgy volt, hogy Bozsok eláll a pályázattól, de Banga László helyi vállalkozó 
megkereste és azt mondta, hogy ők bevállalnák az önrészt. Külön megállapodást kell kötni Banga 
Lászlóval.  
A pályázatba a sporttelepen lévő rekreációs park bővítése és egy többfunkciós pihenőhely kialakítása 
szerepelne, ami a Kerekes Üzletház mellett lenne.  
A Sporttelepen a szabadtéri többfunkciós fedett kultúrtér kialakítása 8 m Ft lenne a költségvetés szerint. A 
Rákóczi utcában a többfunkciós pihenőhely kialakítása 7 m Ft lenne. A költségvetések paramétereit 
ismertette a képviselő-testülettel. A mai napon telefonáltak, hogy hétfőn menjenek be Banga Lászlóval a 
nyilatkozatot aláírni. A vállalkozó segítségével bent tudnának maradni a pályázatban. Első körben 240 eFt-
ot kellene fizetni.  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Három és fél év a projekt megvalósítási ideje, a beruházás fenntartási kötelezettsége 5 év. Először az ő 
tulajdonukba kerül és majd ha átadják az önkormányzatnak akkor kell vizsgálni az áfa levonási 
kötelezettséget.  

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

15/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Határon átnyúló 
„alpannónia plus” AT-HU 2014-20 V-A Interreg projektben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentáció 
aláírására. 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal  

Darabos Béla polgármester 
A kőszegi alpolgármesterrel voltak a rohonci polgármesternél, golfpályát szeretnének kialakítani, a terület 
hozzájárulását kellene megadni, 7 tulajdonosa van a területnek. Ő elmondta, hogy az épületet is azért nem 
sikerült az önkormányzatnak megszerezni, mivel több tulajdonosa van, egyébként a határkelő helyről van 
szó. Ha az önkormányzat áldását adja a beruházásra, akkor a vállalkozó leül a tulajdonosokkal. 
Biztos, hogy jó lenne, mert fellendítené az idegenforgalmat, ugyanis legközelebb Bükön van golfpálya.  
Közölte a rohonci polgármester úrral, hogy lesz képviselő-testületi ülés és beszélni fog a testülettel. 
Annyiban tudnak segíteni, hogy kik a tulajdonosok, a tárgyalás már a vállalkozó feladata lesz.  

Kiss Csilla képviselő 
Támogatja, még munkalehetőség is lehetne. 

Darabos Béla polgármester 
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Megkeresték az Ízőrző gasztronómiai műsor szervezői, a Róka házaspár, hogy lehetőség lenne egy 
gasztronómiai műsor felvételére, a műsor a Duna Tv-ben kerül leadásra. Az időpontot nekünk kell 
meghatározni. Lehetőség lenne bemutatni a helyi kézművesek munkáját, az egyesületeket, a helyi értékeket, 
nevezetességeket, Kneip kertet és a többi nevezetességeket. Csütörtökön lesz a Kökörcsin Egyesület 
beszámolója ott is el fogja mondani, véleménye szerint, ha ebbe részt vesznek az megmozgatja a falu 
lakosságát. A testület felhatalmazását kéri, hogy hívják-e őket. A forgatás idejére szállást kérnek, az 
étkezést a polgármester magára vállalja.  
Szerinte a kalapos napokon kellene a forgatást készíteni.  

Kiss Csilla képviselő 
Ha a helyszínen kell elkészíteni az ételt, akkor be lehetne mutatni a bozsoki batyut meg a dödöllét. Kellene 
egy szórólapot küldeni a faluba, hogy akinek van receptje és meg is főzné az jelezze. 

Darabos Béla polgármester 
Riegler Györgyné a Bozsok 436 hrsz. ingatlan vétele ügyében nyújtott be kérelmet, ez a terület a hivatal 
mögött lévő terület. Az ingatlan nagysága 778 m2, 2/12 része az Önkormányzat tulajdona. Az 
Önkormányzat tulajdon részére adó-és értékbizonyítvány készült, az ingatlan becsült értéke 90.000,- Ft 
ennél kevesebbért nem lehet értékesíteni. 
Javasolja, hogy az eladási árat 150.000,-.Ft összegben állapítsa meg a képviselő-testület. 
Kérdezi a képviselőket, hogy támogatják-e a terület eladását. 

  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

16/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:   
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 436 
helyrajzi szám alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett, 10778 m2 alapterületű, belterület művelésű 
ágú ingatlan 2/12 tulajdoni hányadban lévő ingatlant értékesíti 150.000,- Ft, azaz egyszáz-
ötvenezer forint eladási áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és 
aláírására. 
  
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
A múlt héten Joó Tamás Kőszegdoroszló polgármester kezdeményezésére polgármesteri megbeszélést 
tartottak Kőszegdoroszlóban, melyre Velem község polgármestere nem ment el. Mindkét település Bozsok 
és Velem is meghozta azt a határozatot, hogy nem járulnak hozzá Kőszegdoroszló kilépéséhez.  
Tóth János Lukácsháza jegyzője közölte, Kőszegdoroszlónak nem marad más választása, mint hogy kilép 
a társulásból. Ha Kőszegdoroszló kilép a társulásból a gyermekeik attól még ott maradnak az óvodában, 
de hozzájárulást nem fognak fizetni, viszont akkor a 4 településnek kell a költségeket fizetni.  Tudomása 
szerint Kőszegdoroszló még nem tájékoztatta a szülőket. 
Tegnap a Társulási Tanácsülésen felvetették, hogy TOP-os pályázat keretében lehetőség lenne óvodákra 
pályázni. A pályázatot március 20-21 között kellene benyújtani. Ha Kőszegszerdahelyen a közös 
tulajdonban lévő épületben lenne az óvoda, akkor az 5 településnek közösen kellene benyújtani a 
pályázatot, ettől Cák, Kőszegdoroszló és Kőszegszerdahely sem zárkózott el. 

Darabos Béla polgármester 
Nem javasolja, hogy a közös tulajdonban lévő épületben legyen az óvoda, ha lesz, akkor egy új óvodában 
kell gondolkodni. 
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Dr. Zalán Gábor jegyző 
Bozsok és Velem községek képviselő-testületeinek le kell ülni az óvodák ügyében és kompromisszumra 
kell jutni, hogy melyik óvoda maradjon meg.  
Megnézték a 2016. évi várható létszámot, úgy látszik, hogy 29-30 kisóvodás lesz a két óvodában. Ha egy 
óvoda maradna a kettő helyett, akkor a mostani támogatási rendszer szerint a teleüléseknek nem kellene 
hozzájárulást fizetni, az állami támogatás elég lenne a fenntartáshoz. Ehhez a két település döntése 
szükséges. 
Ha a pályázat mellett dönt a képviselő-testület, akkor a 2016. tanévben nem tudna elindulni az óvoda 
Kőszegszerdahelyen, legkorábban csak 2017. évben. De persze nem tudni, hogy két év múlva milyen 
finanszírozás lesz. Nem tudja, hogy bevállalja-e a képviselő-testület, belevágnak-e a pályázatba. 
Virág János tegnap bejelentette, hogy Lukácsháza már bölcsődében is gondolkodik.  
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy gondolkodnak-e azon, hogy Kőszegszerdahelyen új óvoda épüljön, 
vagy egy óvoda maradjon jól kihasználtan. A mostani finanszírozás alapján az most jól finanszírozott. 

Hodics Andrea képviselő 
Beszéltünk már róla, hogy jó lenne, ha helyben maradna az óvoda. Régen minden településen volt 
kisiskola, az emelkedő iskolai létszám miatt az öt település közösen épített egy iskolát Kőszegszerdahelyen, 
megszűntek a kis települések kisiskolái. Tudomása szerint az iskolai létszámmal is gondok vannak. Azokat 
a gyerekeket viszik el Kőszegre és Szombathelyre iskolába, akik Velembe és Bozsokra jártak óvodába, mi a 
biztosíték arra, ha megépítik az új óvodát Kőszegszerdahelyen a szülők nem viszik el a gyerekeket 
máshova óvodába. 
Nem támogatja, hogy Kőszegszerdahelyen legyen az óvoda, szerinte harcoljanak meg a bozsoki óvodáért, 
üljenek le Velemmel.  

Darabos Béla polgármester 
Ő is az óvoda megtartása mellett van, le kell ülni a velemiekkel. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Be kell nyújtani a pályázatot március 20-ig. Kérdezi, a képviselő-testület megbízza-e Kőszegszerdahelyt, 
hogy nyújtson be TOP-os pályázatot, és addig meg tárgyalnak Velemmel. Még egyszer hangsúlyozza, hogy 
ha Kőszegszerdahelyen lenne az óvoda, akkor a mostani tagóvodák dolgozóinak a munkaviszonyát meg 
kellene szüntetni, terveket kell készíttetni, a körzethatárt is meg kell határozni, ez hosszú időt vesz igénybe, 
legkorábban csak 2017 évben indulhatna a kőszegszerdahelyi óvoda. 

Darabos Béla polgármester 
Addig lehet, hogy a szülők elviszik a gyerekeket kőszegre, vagy szombathelyre akkor meg mi értelme van 
új óvodát építeni. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ha a tagóvodák megszűnnének, akkor a dolgozók végkielégítésének a költségét is az 5 községnek kell 
megfizetni. 
Tehát két választása van a képviselő-testületnek, pályáznak új óvodára, vagy leülnek Velemmel tárgyalni.   
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy leül Velemmel tárgyalni, akkor nem szükséges összehívni az 5 
települést. Május végéig kell az intézmény átszervezését meghozni, ha addig nem születik döntés, akkor 
marad mind a két óvoda. Kőszegdoroszló július 1-ig döntheti el, hogy fizet vagy kilép a társulásból, ha 
kilép a társulásból, akkor 15 település helyett 14 településnek kell a költségeket fizetni. 

Darabos Béla polgármester 
Nem támogatja a TOP- pályázat benyújtását a közös óvoda kialakítására. 
Várja a képviselők hozzászólását.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
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17/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:   
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja TOP pályázat benyújtását az 
öt település közös óvoda kialakítására. 
  
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 

Darabos Béla polgármester 
Február 24-én 17 órakor együttes képviselő-testületi ülést kezdeményeznek Velem községi Önkormányzat 
képviselő-testületével, az üléshelye Bozsokon lesz. A tagóvodák működtetésének jövőbeni helyzetének 
megtárgyalása témában. 

A lomtalanítás időpontja április 11- én lesz, a plakátok és szórólapok az adóval kerülnek kiküldésre a 
lakosság részére.  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
A TOP-os pályázatok bírálatában az irányító hatóság és a Vas Megyei Önkormányzat vesz részt, hogy ne 
legyen összeférhetetlenség. A kis településeknek felajánlják, ha lesz TOP-os pályázatuk, akkor a megye 
vállalja a pályázat megírását és levezetését. A képviselő-testületnek le kellene nyilatkozni, hogy velük vagy a 
hivatallal kívánják megoldani, lehet hivatali dolgozót is megbízni. Február 15-ig kérik a képviselő-testület 
döntését. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  

18/2016.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:   
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programmal kapcsolatos előkészítései és projektmenedzsment feladatokkal a polgármesteri 
nyilatkozatnak megfelelően a Vas Megyei Önkormányzat Hivatalát kívánja megbízni.  

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
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