
Szám: V/74-9/2016.       Készült: 2 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. március 7-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 
   Hodics Andrea   képviselő 
   Kiss Csilla   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
          (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 

          (2 fő)  
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester nagy szeretettel köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, 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 
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: 
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NAPIRENDI PONTOK: 

1. Az önkormányzat településszerkezeti tervének és Helyi Építés Szabályzatáról  
 szóló  önkormányzati rendeletének jóváhagyása 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

2. Egyebek 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Az önkormányzat településszerkezeti tervének és Helyi Építés Szabályzatáról  
 szóló  önkormányzati rendeletének jóváhagyása 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
2014 augusztusában kezdődött el Bozsok község településfejlesztési koncepciójának az elkészítése. A 
településfejlesztési koncepciót a 35/2015.(VI.23.) számú határozattal fogadta el a bozsoki Képviselő-
testület. Az örökségvédelmi hatástanulmány a koncepció alátámasztásaként el is készült. A széleskörű 
nyilvánosság mellett készített településrendezési eszközökhöz beérkezett államigazgatási és partnerségi, 
ezen belül is különösen a lakossági kérelmek figyelembevételre kerültek. A Képviselő-testület ezt követően 
a 36/2015.(VI.23.) számú településfejlesztési döntésében kezdeményezte a településrendezési eszközök 
elkészítését. Az előzetes tájékoztatási szakasz lefolytatására 2015. július-szeptember időszakában sor került. 
A véleményezési tervdokumentációt a Képviselő-testület 55/2015.(XI.05.) számú határozatában 
megismerte és azt véleményezésre bocsátotta. 

A véleményezési eljárás 2015. november-december időszakban lefolytatásra került. A véleményezési eljárás 
során keletkezett véleményeket a Képviselő-testület az 1/2016.(I.20.) számú határozatával tudomásul vette. 
A Képviselő-testület az álláspontját az egyes érdemi észrevételek vonatkozásában kialakította, a szükséges 
javításokat, kiegészítéseket elvégezte. 
A véleményezésre elkészített tervdokumentáció elküldésre került az állami főépítésznek. A záró szakmai 
vélemény által javasolt módosítások a rendelet-tervezetben átvezetésre kerültek. Az állami főépítész VA/
ÉHOTF01/110-2/2016. iktatószámú záró szakmai véleménye során a tárgyi dokumentáció Képviselő-
testület elé terjesztése ellen kifogást nem emelt – azzal, hogy az OTÉK-től való eltérést engedélyezi.  A 
záró vélemény az előterjesztés mellékletét képezi. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
Javasolja a határozati javaslat és a Helyi Építési Szabályzat elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 25/2016.(III.07.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2015.(VI.23.) településfejlesztési döntés 
 figyelembevételével a véleményezési eljárás lefolytatását követően, az állami főépítész  
hozzájárulásával Bozsok község településszerkezeti tervét az alábbi mellékletekkel hagyja jóvá: 
  
 Településszerkezeti tervlap    1. számú melléklet 
 Szerkezeti terv leírása     2. számú melléklet 
 Változások ütemezése     3. számú melléklet 
 Település területi mérlege    4. számú melléklet 
 Településrendezési tervvel való összhang igazolása  5. számú melléklet 
 Biológiai aktivitásérték számítása    6. számú melléklet 

 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak Bozsok község Helyi Építési Szabályzat elfogadásáról. 

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

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2016.(III.8.) önkormányzati rendelete  

Bozsok község Helyi Építési Szabályzatáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

/Saufnauer Szabolcs képviselő 17,45 órakor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület száma 3 főre csökkent./ 

2. Egyebek 

Hozzászólások: 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy árajánlatot kért három vállalkozótól a 3 db közvilágítási lámpa 
felszerelésére.  
Az alábbi árajánlatok érkeztek: 
Vasi Lux Kft. (Kőszeg, Rákóczi út. 18.) árajánlata: 136.650,- Ft +áfa, 
Polyák Csaba villanyszerelő mester (Kőszeg, Irottkő u. 11.) árajánlata: 141.735,- Ft + áfa, 
Vasi Elektro Kft (Sárvár, Batthyány út 13.) árajánlata: 148.500,- Ft + áfa.  
Javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadását, melyet a Vasi Lux Kft. adta 136.650,- Ft + áfa összegen. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 26/2016.(III.07.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Bozsok község 421/2 hrsz.-ú és 
604/2 hrsz. ingatlan előtti, valamint a 402/2 hrsz és 402/3 hrsz között lévő oszlopra a 36 W-os 
lámpatest felszerelését a Vasi Lux Kft. (Kőszeg, Rákóczi út 18.) árajánlatában szereplő 136.650,- 
Ft + ÁFA áron. 

 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy az egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek előadni valója. 

  
Hodics Andrea képviselő 
Közmeghallgatáson szó volt arról, hogy készíttetnek utcanév táblákat, helyeznek ki padokat és 
szemeteseket. 
Beszélt Fődi Tibor cáki fafaragóval, ő foglalkozik ilyen dolgokkal. Szívesen eljönne akár testületi ülésre is 
és megbeszélhetnék a részleteket. 

Darabos Béla polgármester 
Beszélni fog a Bucsui polgármesterrel, mert ők most csináltattak fémből, nagyon szép, véleménye szerint a 
fém tartósabb lenne, mint a fa.  A padok és szemetesek ügyében lehetne beszélni a cáki fafaragóval, de 
szerinte inkább el kellene menni hozzá és ott megnézni a termékeket és a prospektust.  

Hodics Andrea képviselő 
Egy bozsoki lakos vetette fel, hogy a múltkori ülésen szó volt a kulturális célú pályázatról, javasolná, a 
kultúrház színpadjára szereljenek fel egy karnist.    

Darabos Béla polgármester 
Ha kész lesz a kultúrház felújítása, majd utána foglalkoznak vele, első a felújítás. 

Hodics Andrea képviselő 
A következő az óvodával kapcsolatos.  A lakók nagyon letámadták, hogy a február 24-i együttes ülésen a 
bozsoki képviselők nem szólaltak fel.  
Ő  elmondta, hogy nem volt miről vitatkozni, mivel Velemnek volt koncepciója, ettől kezdve már el volt 
döntve, hogy marad mindkét óvoda. 
Kérdezi, hogy az óvodával kapcsolatban lesz-e valami előrelépés, terveznek-e valamit. 

Darabos Béla polgármester 
Egy szóróanyagot fognak készíteni, melyben bemutatják az óvodát, ezt minden házhoz eljuttatják. Meg 
fogják keresni a szülőket, hogy a gyerekeket a bozsoki óvodába írassák be. Megkéri Láng Pétert, hogy 
készítsen egy videó felvételt a bozsoki óvoda foglalkozásáról és az is felkerülhet a honlapra.   
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