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Szám: V/74-12/2016.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. április 12-én 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 
   Hodics Andrea   képviselő 
   Kiss Csilla   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
          (5 fő)  

 

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

 
          (3 fő)  
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Darabos Béla polgármester nagy szeretettel köszönti 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.  

 

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. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
2. Egyebek  

 
 

 

II. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 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 február 24-i együttes ülésen elhangzott, hogy Bozsok község képviselő-testülete a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítását kezdeményezte. A hivatal állami támogatás feletti 
költségek Bozsok és Velem lakosságszámra eső részéhez eddig Bozsok 43 %-ban, Velem 57 %-ban járult 
hozzá. 
Bozsok község képviselő-testülete a százalékos arány módosítását Bozsok 40 %, Velem 60 % 
hozzájárulással javasolta módosítani, 2016. január 1-től.  
Mivel az együttes ülésen nem állt rendelkezésre pénzügyi adat, ezért a képviselő-testületek akkor nem 
tudtak róla dönteni. 
A képviselő-testületek kérésének megfelelően az előterjesztés elkészült, a módosításnak 223.000,- Ft 
pénzügyi vonzata van. 
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete a tegnapi ülésén elfogadta a százalékos arány 
módosítását, ha Bozsok község képviselő-testülete elfogadja, akkor Kőszeg is be tudná vinni a soron 
következő ülésére.   
 
Darabos Béla polgármester 
Köszöni, hogy Velem község támogatta a megállapodás módosítását. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásáról szavazzanak. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 27/2016.(IV.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
  

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velem Község Önkormányzatával és 
Kőszeg Város Önkormányzatával megkötött, a Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a megállapodás aláírására. 

  
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

2. Egyebek 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi van-e valakinek előadnivalója az egyebek napirendi pontban. 
 
Hodics Andrea képviselő 
Megkérdezte, hogy mi lesz a tuják kivágásával? 
 
Darabos Béla polgármester 
Először az utcanév táblák legyenek meg és utána sor kerül a tuják kivágására, legkésőbb búcsúra meg fog 
oldódni ez a probléma.  
 
Hodics Andrea képviselő 
Megkérdezi polgármester urat, hogy a tuják helyére milyen növényre gondolt. 
 
Darabos Béla polgármester 
Az Önkormányzat területére virágot javasol, de lehet mást is, ha lesz javaslat rá. A járdát is fel kell újítani. 
 
Hodics Andrea képviselő 
Mi történik, ha a tulajdonos nem engedi a kivágást? 
 
Darabos Béla polgármester 
Olyan nincs, ez önkormányzati terület. Végig ki lesz vágva, mert nem lehet közlekedni a járdán.  
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Banga Ernőné kérelmet nyújtott be a Bozsok 035/29 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan adás-vételi 
szerződésével kapcsolatban. 
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a 24/2015.(III.30.) képviselő-testületi határozatban határoztak 
arról, hogy a Bozsok 035/29 hrsz.-ú ingatlant értékesíti 380.000,- Ft eladási áron. 
Javasolja, hogy a beadott kérelmet utasítsák el, mivel a vevő nem a képviselő-testületi határozatnak 
megfelelően nyújtotta be a tulajdonjog bejegyzését a Földhivatalhoz. 
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A képviselő-testület megvitatta Banga Ernőné jogi képviselőjének beadványát. A testület egységes 
álláspontja az, hogy a beadott kérelem kerüljön elutasításra.   
A képviselő-testület ragaszkodik a képviselő-testületi döntés általi adásvételi szerződéshez, ellenkező 
esetben az Önkormányzat eláll az eladástól és visszavonja az eladásról szóló képviselő-testületi határozatát.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 28/2016.(IV.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete Banga Ernőné (9727 Bozsok Rákóczi u.125.) 
 2016.04.12-én jogi képviselője által benyújtott kérelmét elutasítja. 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről. 
 
 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
 

17,55 órakor Saufnauer Szabolcs képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők létszáma 4 főre csökkent. 
 
 

 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sportegyesület elnöke megkereste az ügyben, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Sportöltöző ingatlanra, az Állam javára jegyeztessen be jelzálogjogot.  
Minden képviselő tudja, hogy a sportöltözőt 7 évre használatra átadták a Sportegyesületnek. 2011. évben a 
Sportegyesület TAO pályázatot nyújtott be, melyen 6.930.000,- támogatást nyert. Az Önkormányzat a 
pályázathoz nem adott tulajdonosi hozzájárulást. A levelet a Sportegyesület kapta, hogy csatolja be a 
szükséges dokumentációkat és intézze a jelzálogjog bejegyzését.  
Az Önkormányzatnak nem áll módjában nyilatkozatot kiadni, mert hivatalosan nincs tudomása a 
pályázatról. Az Önkormányzat nem ismeri a pályázat anyagát, így érdemben csak a benyújtott pályázati 
anyag megismerése után tud a képviselő-testület az üggyel foglalkozni. Egyébként ezt közölni fogja az 
egyesület elnökével. 
 
 
 
TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés pályázat  
 
Hozzászólások: 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A képviselő-testületnek meg kellene erősíteni, hogy a TOP 2.1.3-15 számú Települési Környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések csapadékvíz-elvezetésre Bozsok község vonatkozásában pályázatot kíván 
benyújtani.  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 



5 

	

 

 29/2016.(IV.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Terület és 
 Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos TOP 2.1.3.-15 számú Települési 
 környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések csapadékvíz-elvezetésre pályázatot nyújtson be és 
 a pályázattal kapcsolatos előkészítés és projektmenedzseri feladatokkal a Vas Megyei 
 Önkormányzat Hivatalát bízza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
Darabos Béla polgármester 
A képviselő-testület már határozott a projekt csatlakozásáról.   
A projekt előkészítő tanulmány költségét minden településnek meg kell előlegezni, Bozsok 
vonatkozásában ez az ajánlati ár 400.000,- Ft. Az előkészítő tanulmányt a Solvex Kft. készíti, de a 
képviselő-testület felhatalmazása szükséges hozzá. Ez a költség a pályázatba beépítésre kerül, nyertes 
pályázat esetén ezt a költséget vissza fogják kapni. A projektbe az 5 hegyaljai település és Perenye szerepel.  
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a záportározót kivették a projektből. A Projekt-előkészítő 
tanulmány műszaki részének elkészítését Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Perenye és 
Velem községek területén a Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. készíti el a 
TOP-2.1.3-15 számú Települési Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhíváshoz. Kéri a 
képviselőket, hogy a 400.000,- Ft költséggel járó projekt előkészítő tanulmány elkészítéséről döntsenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 
 
30/2016.(IV.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Solvex Környezet és 

Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.-t (9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.) a projekt 
előkészítő tanulmány (PET) műszaki részének elkészítésével Bozsok község területén, a TOP-
2.1.3-15 számú Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések tárgyú pályázati 
felhíváshoz. 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a tanulmány a hat érintett 
település (Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Perenye és Velem) által alapított 
TOP Kőszeghegyaljai Környezetvédelmi Konzorcium részére egységes keretben kerül 
elkészítésre.  

3. A képviselő-testület a projekt előkészítő tanulmány elkészítésével megbízza a Solvex 
Környezet és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft-t. A tervezési díj 400.000,- Ft + Áfa 
összeg, melyet a költségvetésben szereplő tartalék terhére biztosít a képviselő-testület.  

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

  
 
 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 
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Közfoglalkoztatási Program 
 
 
Hozzászólások: 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Kőszegi 
Munkaerőpiaci Pont tájékoztatása szerint hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indul 2016. 
április 1-től legkésőbb 2017. február 28-ig. Az igényfelmérésnél Bozsok község 1 fő közfoglalkoztatottra 
nyújtott be igényt.  
A képviselő-testületnek határozni kellene, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 
keretében 1 főt kíván-e alkalmazni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 31/2016.(IV.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hosszabb időtartamú 
 közfoglalkoztatási  program keretében 2016. április 1-től – 2017. február 28-ig 1 fő 
 munkavállalót alkalmaz. 
 
 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Terveztek egy testvér település kapcsolatot Boldogfa Szlovák településsel. Ez a falu Szenc elő faluja. A 
polgármesterrel már felvette a kapcsolatot május 21-én fog jönni Bozsokra, szeretné megkérni Deák 
Balázs alpolgármester urat, hogy fogadja, mert ő ebben az időpontban nem lesz itthon.  Be kellene mutatni 
a települést, hogy mire gondolt azt írásban közölni fogja. 
 
Deák Balázs alpolgármester 
Rendben van, szabad a megjelölt időpontban.   
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket van-e tudomások arról, hogy a Dalárda meghívta-e Zetelakát a kalapos napok 
rendezvényre. 
 
A képviselőknek nincs róla tudomásuk. 
 
Darabos Béla polgármester 
Akkor majd rá fog kérdezni, mert most már ideje lenne meghívni őket, mivel közeleg az időpont, betudják 
táblázni.  
 
Kiss Csilla képviselő 
Szeretné megkérdezni, hogy tervbe van-e a járda újjáépítése, van-e rá pénzügyi fedezet. 
 
Darabos Béla polgármester 
Pályázatból szeretnék megvalósítani, várnak a kiírásra.   Beszélt már a kivitelezővel, aki azt mondta 
költségben egy árban van az aszfalt és a térkő. Véleménye szerint a térkő szebb és tartósabb.  
A járdát lehet szakaszosan is építeni, ahogy pénze van az önkormányzatnak, majd meglátják a 
zárszámadáskor hogy állnak anyagilag. 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a soron következő ülésre április 27-én, szerdán kerül sor. 
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