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Szám: V/74-24/2016.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. június 29-én 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 
    

 
          (1 fő)  
         

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Darabos Béla polgármester nagy szeretettel köszönti Németh Melinda kirendeltség-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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
2. Kőszegszerdahely község Önkormányzata rendezési terv módosításának véleményezése 

Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

3. Egyebek  
 

 

 

II. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása 

Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Ezen napirend miatt került sor a rendkívüli testületi ülésre. Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása által az állami feladatok ellátására az állam 
gazdasági társaságot alapított, amelyen keresztül biztosítottá válik az Európai Unió által meghatározott 
kötelezettségek teljesítése. Állami hulladékgazdálkodási feladat többek között beszedni a közszolgáltatási 
díjat és kifizetni a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat, valamint kezelni a közszolgáltatás keretében 
keletkező kintlévőségeket. E feladatokat az erre a célra létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi. Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a 
közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a 
kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a 
közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. Bozsok községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
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igénybevételéről szóló 21/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján 2014. december 17. napján 
tartott ülésén elfogadta a 2015. január 01. napjától 2018. június 30. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést. A hivatkozott előírásoknak eleget téve rendeletünk és szerződésünk 
módosítás-tervezete elkészítésre került.  

Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

 a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosításáról. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal 

47/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális    
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.) 2014. december 30. napján kötött 
Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított közszolgálati szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

2. Kőszegszerdahely község Önkormányzata rendezési terv módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.  Várja a képviselők hozzászólását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

48/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszegszerdahely Község Önkormányzata 
településrendezési tervének egyszerűsített eljárás keretein belüli módosításával kapcsolatban észrevételt 
nem tesz. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

3. Egyebek 
  

 
Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Elmondta, hogy a közétkeztetés kikerült Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának 
feladatai közül 2017. január 1. naptól. Ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az 
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Ezért Bozsok községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete májusban megalkotta a gyermekétkeztetésről szóló rendeletét. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy Velem önkormányzat Képviselő-testületének és Kőszegszerdahely község 
Önkormányzata Képviselő testületének a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásához, valamint Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekjóléti ellátási 
formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához 
hozzájárulni szíveskedjenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

49/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekétkeztetésről szóló 
önkormányzati rendeletet Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkossa a melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

50/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekétkeztetésről szóló 
önkormányzati rendeletet Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkossa a 
melléklet szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
51/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekjóléti ellátási 
formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítsa a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében megvalósítandó beruházásra árajánlat 
elfogadása 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”  224.000.- Ft támogatást kapott az 
Önkormányzat 2015-ben.A támogatás célja forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a 
települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény 
vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, 
épületének karbantartására, felújítására. Ehhez a pályázathoz vállaltunk 800.532.- Ft önerőt is. Ennek a 
megvalósítását a 2016.évi költségvetésünkben be is terveztük, a kötelezettségvállalásunkat meg is tettük. A 
beszerzési szabályzatunk szerint 3 árajánlatot kell bekérni ahhoz, hogy a vállalkozási szerződést 
megköthessük. 
A három árajánlat beérkezett: 

1. Épület Ebergia Racionalizáló Kft. (9700 Szombathely, Alpár Gyula u. 6.)  bruttó ár: 1.227.710,-Ft 
2. KA-DA Bau Mérnöki Kft. (9700 Szombathely, Alpár u. 4.) bruttó ár 1.214.755,-Ft 
3. Hollósiné Óvári Piroska (9748 Vát, Petőfi Sándor u. 10.) bruttó ár: 1.024.532,-Ft 

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

52/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás  
keretében megvalósítandó beruházásra Hollósiné Óvári Piroska árajánlatát fogadja el 1.024.532.- Ft 
összegben. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető felhívta a képviselő-testület figyelmét a beszerzési szabályzatban 
foglaltak figyelembe vételére és betartására.  
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Banga Attila Krisztián kérelme 
/A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
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. Banga 
Attila Krisztián is megkapta a tájékoztató levelet, és tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a rendezési 
terv módosításával kapcsolatos költségeket nem akarják bevállalni. A testület május 26-án tartott ülésén a 
46/2016.(V.26.) testületi határozatával elviekben támogatta a rendezési terv módosítását, amennyiben a 
kérelmező a módosítással kapcsolatban felmerülő költségeket teljes egészében vállalja. 

Beszélt Gergye Péter tervezővel, aki azt mondta, a módosítás költsége egyszerűsített eljárás keretében 
100.000,- Ft +áfa lenne, amely költséget Banga Attila június 29-én érkezett kérelmében felvállalt.  
 
Kéri a képviselőket, hogy erősítsék meg az elvi határozatokat a rendezési terv módosításával kapcsolatban. 
 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

53/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos helyi építési szabályzat 

módosítását kezdeményezi. 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Banga Attila Krisztián 9727 Bozsok, Rákóczi 
u. 125.. szám alatti lakos, Bozsok belterület 324 hrsz.-ú földrészlet rendezési terv módosításával 
kapcsolatos kérelmét támogatja. 

3. A Képviselő-testület a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására 
településrendezési szerződést köt az érintett ingatlan tulajdonosával Banga Attila Krisztiánnal (a 
továbbiakban: cél megvalósítója), illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval. A 
településrendezési szerződés megkötése esetén elrendeli azon költségeknek, vagy egyéb 
ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalását, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei 
vagy következményei és az önkormányzatot terhelik. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
szerződés előkészítésére.  

4. A rendezés célja és hatása:  

4.1. A tervezési terület Bozsok község belterület 324 hrsz-ú ingatlan telekalakításának elősegítése. 

4.2.   A helyi építési szabályzatot az 1.) pont szerinti tömbterület vonatkozásában oly módon 
kívánja módosítani, hogy a 324 hrsz ingatlanon jelölt tervezett telekhatárt és építési övezet 
határt módosítani kívánja. 

4.3. A helyi építési szabályzat módosításának partnerségi egyeztetésének szabályai: 

5. A településrendezési eszközök 3.1. pont szerinti tervezési területének módosítására irányuló 
eljárásában partnerként az egyeztetési eljárásba a szomszédos települések Önkormányzatait, a 
közműszolgáltató vállalatok, és a helyi lakosság kerül bevonásra. A partnerek a véleményezési 
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szakaszokban az érdekelt államigazgatási szervekkel egyetemben kerülnek megkeresésre. A 
lakossági észrevételek benyújtására a véleményezési eljárás időszaka alatt, 15 napos közszemlével 
biztosítja a lakossági észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés résztvevőjének. A 
tájékoztatás módja az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés. A javaslatokat, 
észrevételeket a jegyzőnél kell benyújtani, aki az iktatást követően haladéktalanul, legkésőbb 5 
napon belül továbbítja a rendezési terv készítőjének. 

6. Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a község 
jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést, 
és arról döntést hozni. 

7. A jóváhagyott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni. 

8. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak figyelembevételével a 
településrendezési terv módosítását a képviselő-testület a MODULOR Kft-nél megrendeli 
100.000,-Ft+ Áfa összegen, mely összeget teljes egészében a 3. pont szerint a cél megvalósítója 
vállal.  

9. A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a 
környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől. 

 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: polgármester  
 
 
 
Hodics Andrea önkormányzati képviselő kérelme 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Elmondta, hogy Hodics Andrea, Bozsok községi Önkormányzat képviselője azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testület felé, hogy a 13/2016.(II.11.) számú testületi határozatot módosítsa a testület úgy, hogy a 
a képviselői tiszteletdíjáról 2016.06.30. napjáig kíván lemondani. 
 
54/2016.(VI.29.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2016.(II.11.) képviselő-testületi határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hodics Andrea képviselő nyilatkozatát arról, 
hogy a Képviselő-testület által megállapított képviselői tiszteletdíja 100%-ról 2016. január 1 - 2016. június 
30. napjáig lemond. A tiszteletdíja 2016. első félévi részét 2016. június 30. napjáig 50%-ban a Bozsoki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, 50%-ban a Bozsoki Sportegyesület részére ajánlja fel. 
A képviselő- testület elfogadja, hogy Hodics Andrea kéri 2016. július 1. naptól a tiszteletdíjának 
számfejtését és kifizetését.  
 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
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