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Szám: V/74-15/2016.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. április 27-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. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ov. helyettes 

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló új önkormányzati rendelet 
(zárszámadás) módosítása 

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ov. helyettes 

3. Beszámoló a 2015. évben végzett gyermekvédelmi munkáról 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

4. A 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

5. A Bozsoki Sportegyesület kérelmére tulajdonosi hozzájárulás adása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

6. Egyebek 
 

 

 

 

II. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

 

 

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ov. helyettes 

/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 
Ez a 2015. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása, melynek meg kell előzni a zárszámadási rendelet 
elfogadását. 
A központi előirányzatok változásai a bevételi és kiadási főösszeget 45 eFt-tal emelkedett, a működési 
hiány nem változik. 
A központi bevételek közül a legjelentősebb a szociális tűzifa támogatása. A további előirányzatok célhoz 
kötöttek, illetve az előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz kellett igazítani. A központi 
előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit az 1. információs tábla tartalmazza.  
A működési célú támogatások 318 eFt-tal nőttek. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatások a 
felhalmozási célú támogatásokhoz tartoznak ezek 224 eFt-tal nőttek. 
A közhatalmi bevételek 142 eFt-tal nőttek. A tényleges felhasználás miatt a bevételeken és a kiadásokon 
belül is történtek átcsoportosítások. A személyi juttatások 521 eFt-tal nőttek a közfoglalkoztatottak miatt. 
A járulékok is nőttek 63 eFt-tal. A dologi kiadások 819 eFt-tal nőttek a többletbevétel terhére. 
Az ellátottak juttatási 54 eFt-tal nőttek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő Erzsébet utalvány 
formájában történő támogatás és a rászorulóknak nyújtott szociális tűzifa támogatása miatt. 
Egyéb kiegészítése nincs az írásos előterjesztéshez, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol. 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
 

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló új önkormányzati rendelet 
(zárszámadás) módosítása 

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ov.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. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget, a zárszámadási rendelet beterjesztésével. Az előző napirendi 
pontban elfogadott költségvetési rendelet módosítás számai szerepelnek a zárszámadási rendeletben. A 
rendelet információs táblával és mellékletekkel alátámasztva került a képviselő-testület elé, amit a 
jogszabály ír elő.  Elmondható, hogy a gazdálkodás pozitív eredménnyel zárult.  
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A költségvetés 6 §-ban szereplő 127 eFt szabad maradványról a képviselő-testület külön dönthet. Ami 
nem lett betervezve arról még külön dönteni lehet. Javasolja a tartalék terhére betenni.  A közvilágítás 
korszerűsítésére nem lett elég a keret, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére rendelkezést lehet beleírni. 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Javasolja a 127 eFt felhasználását a 2016 évi költségvetés felhalmozási kiadások növelésére fordítsák. 
Kérdezi a képviselőket, egyetértenek-e a javaslattal. 
 
A képviselők egyetértenek a polgármester javaslatával. 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy az elhangzott módosítással elfogadják-e Bozsok községi Önkormányzat  
2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletét. 
 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi költségvetés teljesítéséről 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

3. Beszámoló a 2015. évben végzett gyermekvédelmi munkáról 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.  
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 35/2016.(IV.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2015. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 Felelős:   Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal 
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4. A 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés 
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 
Jogszabály írja elő, hogy az éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással együtt kell benyújtani a képviselő-
testület elé. Ez a jelentés a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jelentése. A háromoldalú megállapodás 
alapján mindhárom képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. Az ellenőrzés nem érinti Bozsok község 
Önkormányzatát, kizárólag Kőszeg intézményeire vonatkozik. A jelentésben látható, hogy kirívó 
hiányosságot nem tártak fel, csupán javaslatot tettek a pénzügyi osztály dolgozóinak létszámbővítésére. 
 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 36/2016.(IV.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
 szóló jelentést jóváhagyja. 
  
 
 
 

5. A Bozsoki Sportegyesület kérelmére tulajdonosi hozzájárulás adása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az előző ülésen már tárgyalta a képviselő-testület, hogy 2011. évben a Sportegyesület TAO pályázatot 
nyújtott be, melyen 6.930 eFt támogatást nyert. A Labdarugó Szövetségtől a Sportegyesület hiánypótlást 
kapott, hogy hiányzik a tulajdonos hozzájárulása. A Sportegyesület behozta a pályázati anyagot és az 
elszámolást, minden rendben van vele, csupán a tulajdonos hozzájárulása hiányzik. Mivel a pályázat 
ellenőrzését végzik hiánypótlásra szólították fel a Bozsoki Sportegyesületet, mivel a támogatás összege 
meghaladja az 5 millió Ft-ot, ezért a Magyar Állam javára jelzálogot kell bejegyeztetni az ingatlanra. 
 
Darabos Béla polgármester 
Természetes, hogy az Önkormányzat megadja a tulajdonosi hozzájárulást, de felhívta a Sportegyesület 
elnökének a figyelmét, a megállapodás 3. pontjában szereplők betartására. Véleménye szerint a jelzálogjog 
bejegyzése költségbe kerül, javasolja, hogy a költségeket a Sportegyesület viselje. 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyette 
Képviselő-testületi döntés alapján tovább lehet számlázni a Sportegyesületnek. 
 
 
 

18,45 órakor Saufnauer Szabolcs képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők létszáma 4 főre csökkent. 
 
 

 
Darabos Béla polgármester 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

 37/2016.(IV.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsoki Sportegyesülettel fennálló, 2011. 

október 27-én kelt Ingatlanhasználati szerződés V./3. pontjában foglaltak alapján tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bozsoki Sportegyesület a sporttelepen (Bozsok 019/2 hrsz) a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 8924/2011. számú határozatával jóváhagyott sportfejlesztési 
program alapján az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az 
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 

2. Az Ingatlanhasználati szerződés megszűnése esetén a sportfejlesztési programból megvalósuló, az 
ingatlant érintő értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban az Önkormányzattal szemben a Bozsoki 
Sportegyesület nem támaszthat igényt. 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartás 
bejegyzése érdekében a Bozsoki Sportegyesülettel együttműködjön és a bejegyzéshez szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatokat megtegye.  
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Darabos Béla polgármester 
Még a Sportegyesületnél maradva, 2016. évben is szeretnének pályázatot benyújtani öltöző felújításra, 
hőszigetelésre, színezésre 6.509 eFt támogatásra.  
Időközben a Sportegyesület írásban beadta kérelmét, melyben kéri a tulajdonosi hozzájárulást.  

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

 
38/2016.(IV.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

1.  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsoki Sportegyesülettel fennálló, 2011. 
október 27-én kelt Ingatlanhasználati szerződés V./3. pontjában foglaltak alapján tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bozsoki Sportegyesület a sporttelepen (Bozsok 019/2 hrsz) a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. alapján sportfejlesztési program 
keretében a sportöltöző külső hőszigetelése és színezése pályázat elnyerése esetén az ingatlanra a 
felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett adókedvezmény 
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. 
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2. Az Ingatlanhasználati szerződés megszűnése esetén a sportfejlesztési programból megvalósuló, az 
ingatlant érintő értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban az Önkormányzattal szemben a Bozsoki 
Sportegyesület nem támaszthat igényt. 

3.  A Képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartás 
bejegyzése érdekében a Bozsoki Sportegyesülettel együttműködjön és a bejegyzéshez szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatokat megtegye.  
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  

6. Egyebek 
 
Hozzászólások: 
 
Deák Balázs alpolgármester 
Egy bozsoki szülő megszólította és azt mondta, az a hír terjeng a településen, hogy jövőre bezárják a 
bozsoki óvodát. Ő megkérdezte honnan veszik ezt, erre a szülő azt válaszolta egy szülői munkaközösségi 
tag azt mondta, minek több százezer forintot költeni játékokra, ha úgyis megszűnik az óvoda.  
Véleménye szerint tájékoztatást kellene tartani a szülőknek, hogy ne terjesszenek rémhíreket az óvoda 
vonatkozásában.  
 
Darabos Béla polgármester 
Nem érti az egészet, hogy honnan vesznek ilyent. Szó sem volt az óvoda bezárásáról. Videó készült az 
óvoda reklámozására, bemutatására. Beszélni fog a vezető óvónővel, hogy hívjon össze egy szülői 
értekezletet, melyen ott lesznek a képviselő-testület tagjai is. 
 
Deák Balázs alpolgármester 
Lehet, hogy a február 24-i együttes ülésen valamelyik óvodás szülő félreértelmezte az elhangzottakat és 
innen ered az egész. Ezt minél előbb tisztázni kell. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Az óvodai ellátás az Önkormányzat kötelezető feladata közé tartozik, amit jelenleg Társulásban tart fenn. 
A Társulásnak van joga megszüntetni az óvodát, a 15 település döntése alapján.  

Darabos Béla polgármester 
Beszélni fog a vezető óvónővel és minél előbb sor kerül a szülői értekezletre. 

A Szlovák testvértelepülés Boldogfa polgármestere a feleségével itt volt 26-án. Emlékezteti Deák Balázs 
alpolgármestert, hogy május 21-én fogadni kell őket. A részletes programot és az elérhetőséget oda fogja  
adni. 

Hodics Andrea képviselővel voltak a Cáki fafaragónál pénteken. Hétfőn volt itt a fafaragó és felmérték, 
megnézték hova szeretnének szemetest kihelyezni, illetve a padok is nagyon elavultak fel kellene újítani 
őket.  Lefényképezte a régi padokat és azt mondta csinálni fog terveket, amit el fog küldeni. Volt egy 
oszlop kidőlés, azt mondta ne dobjuk ki, meg fogja vassal erősíteni és visszarakja. Nagyon szép munkájuk 
van. Az utcanév táblák ügyében elmondja, hogy hétfőn fogják felmérni, kéri a képviselőket együtt 
menjenek végig a településen nehogy valami kimaradjon.  
 
Hodics Andrea képviselő 
Kérdezi, nem szerveznek-e társadalmi munkát? 

Darabos Béla polgármester 
Holnap Társulási ülés lesz. Mindenképpen fognak társadalmi munkát szervezni, a KPM lenyírta a füvet és 
előjött a sok szemét, össze fogják szedni. Plakátot fognak készíteni a társadalmi munkára. 
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