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Szám: V/74-18/2016.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. május 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának elrendelése 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester (szóban) 
 
2. Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

3. A gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

4. Egyebek  
 

 

 

II. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

 

 
1. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának elrendelése 
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester (szóban) 
 

 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Ezen napirend miatt került sor a rendkívüli testületi ülésre. A Vas Megyei Kormányhivatal célellenőrzést 
tartott és megállapította, hogy Bozsok község Helyi Építési szabályzatáról szóló 3/2016.(III.8.) 
önkormányzati rendeletét szükséges módosítani, ezért a képviselő-testületnek a rendelet felülvizsgálatát 
kell elrendelni, tárgyalásos eljárás keretében. 
Kéri a képviselő-testület hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

39/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli Bozsok község Helyi Építési Szabályzatának 
tárgyalásos eljárás keretében történő felülvizsgálatát. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 31. 
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2. Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.  A megállapodás módosítása a közétkeztetésre vonatkozik. 
2016. december 31-én lejár az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. szerződése és ki kell írni új 
pályázati felhívást a közétkeztetésre. 
  
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A közétkeztetés kikerül Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának feladatai közül. A 
megállapodás módosítása a közétkeztetésre vonatkozik. 2016. december 31-én lejár az ELAMEN 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. szerződése és új közbeszerzést szükséges kiírni a közétkeztetésre. 5 évre 
írják ki a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást Kőszeg 
Város Önkormányzata írja ki, ha felhatalmazzák a kis települések, így Kőszeg képviseli a településeket. 
Minden önkormányzat maga fog szerződést kötni a nyertes pályázóval. Az első határozati javaslat a 
társulási megállapodás módosításáról szól, a második pedig, hogy a testület felhatalmazza Kőszeg Város 
Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatására.   
  
Darabos Béla polgármester 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kéri a képviselőket az 1. határozati javaslatról szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

40/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása 
Társulási megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet 
szerinti tartalommal. 
   
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket a 2. határozati javaslatról szavazzanak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

41/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az egységes közétkezetési feladatellátás 
érdekében Kőszeg Város Önkormányzatát a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatására.   
 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. A gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása  
 Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előző napirendhez kapcsolódóan javasolja a rendelet 
megalkotását.  
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Mivel a közbeszerzést – minél kisebb költségvonzata miatt – indokolt hosszabb távra, legalább 5 évre 
kiírni, a Társulás működését azonban ilyen távra nem látjuk előre, a Társulási megállapodás módosításának 
elfogadásával a gyermekétkeztetés 2017. január 1 naptól az önkormányzat önállóan látja el.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdése 
szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a 
települési önkormányzat állapítja meg. Az önkormányzatnak ezért szükséges a gyermekétkeztetésről új 
rendeletet alkotnia.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete 

 a  gyermekétkeztetésről 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 

4. Egyebek 
 
 

Az Illegális bevándorlók Magyarországra történő kényszerbetelepítéséről 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
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42/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre 
vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és 
a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink  biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

2. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
Támogató nyilatkozat TOP pályázat benyújtására - Kőszegi Orvosi Ügyelet fejlesztése - 

 
Darabos Béla polgármester 
Társulási ülésen már megszavazták az egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozó TOP pályázat 
benyújtását, a Központi Orvosi Ügyelet fejlesztésére, de a pályázathoz szükséges az önkormányzatok 
támogató nyilatkozata. 
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak a támogató nyilatkozat elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

43/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a TOP-4.1.1-15 kódszámú,  „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírás keretében készült „Központi Orvosi Ügyelet 
fejlesztése Kőszegen” című pályázat benyújtásához. 
 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Fűnyíró vásárlása 
 
Darabos Béla polgármester 
Katasztrofális állapotba vannak a fűnyírók. Az egyiket sikerült megjavítani, de szükséges egy új fűnyíró 
vásárlása, mert ha ez az egy is meghibásodik, akkor nem tudják a közterületeket rendbe tartani.  
Az árajánlatok beérkeztek a STIHL FS 410 C-E motoros kaszára, 
Bakó és Társa Kft. 232.900,- Ft, 
Mezőgazdasági Szaküzlet Kft. 235.800,- Ft és a 
Silvanus 2001 Kft. 229.900,- Ft összegű árajánlatot adta. 
Javasolja a legkedvezőbb Silvanus 2001 Kft. árajánlat elfogadását. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a költségvetési tartalék terhére szavazzák meg a gép megvásárlását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

44/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek rendbetételére 1 db STIHL FS 410 C-E 
motoros kaszát vásárol a Silvanus 2001. Kft.-től (9700 Szombathely, Engels u. 1.) az árajánlatban szereplő 
229.900,- Ft összegen a költségvetési tartalék terhére.  

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
Pályázati kiírás belterületi utak, hidak, járdák felújítására 
 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Az önkormányzati utak, járdák és hidak felújítására van pályázati lehetőség, a beadási határidő június 2. 
Október 5-ig nyilatkozni kell, hogy engedély köteles vagy nem a tervezett felújítás. Ez ugyanolyan pályázat, 
mint tavaly volt, de akkor sajnos az Önkormányzat nem kapott támogatást. A pályázathoz 15 % önerő 
szükséges, melyet a 2016. évi költségvetésben biztosítanának. Maximum 15 millió Ft-ra lehet pályázni.  
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Köszöni a pénzügyi kolléganő tájékoztatását. Sajnos önerőből nem tudnák a járdát és az önkormányzati 
utat felújítani ezért javasolja, hogy határozzanak a pályázat benyújtásáról.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 
45/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, 
valamint az államháztartásért felelős miniszterrel közösen „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázat „c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében 
Rákóczi utca 365-366 helyrajzi számú szakaszának felújítására benyújtja pályázatát. 
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentum elkészítésére és benyújtására. 

2. Bozsok községi Önkormányzat a pályázathoz szükséges 15 % önerőt 592.486,- Ft-ot az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében biztosítja. 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az idei évben is lehet pályázni az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települések támogatására, beszéljenek róla, hogy mit szeretnének belevenni. Erről majd későbbi 
ülésen ráérnek dönteni, mert augusztusban kell beadni a pályázatot.   
 
Továbbá tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megtörténtek az óvodai beíratások, Bozsokon 17 
Velemben 14 gyerek van. 4 Kőszegdoroszlói gyerek van aki után 2017. évtől nem kapnak hozzájárulást. 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
A képviselő-testület személyesen is meghallgatta Banga Attila Krisztián bozsoki lakost, aki Kissné Banga 
Rita, Banga Ernő és Banga Ernőnével közösen 2016. május 5-én kérelmet nyújtottak be Bozsok község 
rendezési terv módosítására. A kérelmezők részére a tájékoztatás május 12-én megküldésre került. A 
polgármester ismertette a kérelmezők részére kiküldött tájékoztató levelet. 
Banga Attila Krisztián is megkapta a tájékoztató levelet, és tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a 
rendezési terv módosításával kapcsolatos költségeket nem akarják bevállalni.  Ő beszélt Gergye Péter 
tervezővel, aki azt mondta, a módosítás költsége egyszerűsített eljárás keretében 100.000,- Ft lenne. 
Nem támogatja, hogy az Önkormányzat vállalja fel a rendezési terv módosításának a költségét, mert volt 
ideje mindenkinek kérelmet benyújtani. Az Önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy átvállalja a 
rendezési terv módosításának a költségét. Több testületi ülés volt a rendezési terv módosításáról, volt 
közmeghallgatás, a honlapon és a Vas Népe napilapban is volt felhívás, melyben tájékoztatták az ingatlan 
tulajdonosokat, hogy a rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmeket a megadott határidőig nyújtsák 
be.  
Természetesen az Önkormányzat támogatja a kérelmet, amennyiben a kérelmezők vállalják a rendezési 
terv módosításával kapcsolatban felmerülő költségeket. 
 
Kéri a képviselőket, szavazzanak arról, hogy támogatják-e a kérelmet és a felmerülő költség átvállalását.   
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

46/2016.(V.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Banga Attila Krisztián, Kissné Banga Rita, Banga Ernő 
és Banga Ernőné Bozsok belterület 324 hrsz.-ú földrészlet rendezési terv módosításával kapcsolatos 
kérelmét elviekben támogatja, amennyiben a kérelmező a módosítással kapcsolatban felmerülő költségeket 
teljes egészében vállalja. 

 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
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