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Szám: V/74-36/2016.        Készült: 2 példányban 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. november 3-án 17,00 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 
   Kiss Csilla   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
          (4 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor  jegyző 
   Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
   Jagodics Istvánné  jegyzőkönyv-vezető 
            
         (3 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 

Darabos Béla polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat.  
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Kiss Csilla 
képviselő jelezte, fog jönni csak egy kicsit később. 
 
 
 
Az ülést megnyitja.  
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.   
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
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NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

2. Feladat átvállalási szerződések megkötése Kőszeg Város Önkormányzatával 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

3. Egyebek 
 

 
 
 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 
 

1. 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. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 

 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. 
Két oka van a Társulási Megállapodás módosításának.  
Az egyik ok, Kőszegdoroszló bejelentette az év elején, hogy az év végén ki szeretne lépni a társulásból, így 
az óvoda fenntartási költsége 5 település helyett, 4 településre fog hárulni gyermekszám arányosan. 
A második ok, egy törvénymódosítás, mely alapján 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, továbbá bevezetésre került a család- és 
gyermekjóléti központ fogalma, amelyet a járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles 
működtetni, ellátási területe pedig a járás lakosságára terjed ki. A lényeg az, hogy nem működhet tovább 
társulásban, hanem járás szerint. Kőszeg úgy döntött, hogy nincs más útja, január 1-től visszaveszi. 
Valamennyi társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadni a társulási 
megállapodás módosítását. A képviselő-testületnek november 8-ig a társulási megállapodás jelen 
módosítását jóváhagyni szükséges, hogy 2017. január 1-től új működési engedéllyel rendelkezzen a Kőszegi 
Szociális Gondozási Központ. 
A feladat, illetve intézményátadás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez az államháztartásról 
szóló törvény alapján csatolni kell az átadó és átvevő között megállapodást, továbbá a átadásra-átvételre 
vonatkozó képviselő-testületi határozatok kivonatát.  
 
 

/Kiss Csilla képviselő 17,40 órakor megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 4 főre emelkedett/ 
 
 

Darabos Béla polgármester 
Köszöni jegyző úr tájékoztatását. Kéri a képviselőket, szavazzanak a társulási megállapodás módosításától. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
 
 
64/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása 
Társulási megállapodásának – Kőszegdoroszló község kiválásáról és a Kőszegi Szociális Gondozási 
Központ fenntartóváltásáról szóló – módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a 
melléklet szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításával kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
  
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  2016. november 8.  
 

 
 

Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak az intézmény és feladat átadás-átvételi megállapodás elfogadásáról. 
 
 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
 
65/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása (mint átadó), 
valamint a társulás 15 alapító önkormányzata (mint átvevő) között létrejövő Intézmény és feladat átadás-
átvételi megállapodást 2017. január 1-i hatállyal a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 
  
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
 
2.         Feladat átvállalási szerződések megkötése Kőszeg Város Önkormányzatával 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. 
A házi segítségnyújtás, az étkeztetés, mint szociális szolgáltatás, a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás 
részét képező védőnői ellátási feladatok visszaszálltak a kis településekre. Az Önkormányzatnak ezekre a 
feladatokra feladat-ellátási szerződést kell kötni, vagy saját magának kell ellátni. Amennyiben önállóan 
látják el a jövőben a települések a számukra jogszabály által előírt kötelező, illetve önként vállalt 
feladatokat, úgy az önkormányzat önálló intézmény útján, vagy megfelelő személy alkalmazásával tehet 
eleget feladatának. Önálló intézmény létrehozásának a kisebb településeken véleményem szerint nincs 
értelme. A települési önkormányzatoknak lehetősége van ellátási szerződés útján is biztosítani az egyes 
feladatokat. Az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal, hogy a szerződésnek 
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tartalmaznia kell a szociális törvényben meghatározottakat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete az 
ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. Az 
ellátási szerződés létrejöttét a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Szakmai szempontból elsősorban 
az indokolt, hogy a járásszékhely önkormányzattal a társuláshoz tartozó 14 települési önkormányzat 
kössön ellátási szerződést, így továbbra is egy szervezet keretein belül megoldható a korábban társulás 
keretében történő feladatellátás és a települések együttműködése zavartalanul működhet tovább és a 
nagyobb létszámú szakmai szervezetben megoldható a kieső, hiányzó munkavállalók helyettesítése is.  
Bozsoknak és Velemnek nem kell feladat-ellátási szerződést kötni a család és gyermekjóléti ellátásra, mert a 
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani. Közös 
hivatalok tekintetében a székhely település fog dönteni. A rendelkezésre álló szakmai és költségvetési 
információk alapján az tűnt a legcélszerűbbnek, hogy a család- és gyermekjóléti központ az intézmény 
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként hozza létre a képviselő-testület, illetve a 
társulás. A jogszabály módosítás alapján 2017. január 1-től a család- és gyermekjóléti központ csak 
járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában működhet, így a társulási fenntartásban működő 
család- és gyermekjóléti központok át kell, hogy alakuljanak olyan módon, hogy a család- és gyermekjóléti 
központok fenntartása a kötelezett települési önkormányzati fenntartásába kerüljön.  
Mivel a család- és gyermekjóléti központ és a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai egymásra épülnek, 
továbbá a Kőszegi Szociális Gondozási Központ dolgozói is kapcsolt munkakörben végzik feladataikat, 
ezért mindenképpen indokolt továbbra is ezen feladatokat egy intézmény keretében működtetni. 2017. évi 
feladatmutató felmérés keretében család- és gyermekjóléti központ jogcímhez kapcsolódó támogatást csak 
a feladatellátásra kötelezett települési önkormányzat igényelhet.  
2017. január 1-től Kőszeg támogatásra csak akkor lesz jogosult, ha a szolgáltatói nyilvántartásban a 
szükséges módosítások bejegyzésre kerülnek és 2017. január 1-ig jogerőre emelkedik.  
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás feladat ellátási szerződés 
elfogadásáról. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
 
66/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetést Kőszeg Város Önkormányzata által 
kívánja ellátni. A képviselő testület a Kőszeg Város Önkormányzatával az étkezetési feladat ellátására 
kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
  
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a házi segítségnyújtás feladat ellátási szerződés elfogadásáról. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
67/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtást Kőszeg Város Önkormányzata 
által kívánja ellátni. A képviselő testület a Kőszeg Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás 
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ellátására kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
  
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői  
ellátásra kötendő szerződés elfogadásáról. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
 
 
68/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét 
képező védőnői ellátást Kőszeg Város Önkormányzata által kívánja ellátni. A képviselő testület a Kőszeg 
Város Önkormányzatával a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátásra 
kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
  
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  azonnal 

 
 

 

 
3. Egyebek 

 

 

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet 
tervezet megtárgyalása 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Mindenki megkapta az előterjesztést, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó rendelet 
tervezetet. Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
A támogatás iránti kérelem benyújtásra került, eredményről még nem tud. Az önkormányzatnak érvényes 
rendelettel kell rendelkeznie.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 
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Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 

 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Tájékoztatás Sportöltöző tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
A Magyar Labdarugó Szövetség hiánypótlást írt elő a Bozsoki Sportegyesületnek, mert a pályázat 
benyújtásakor nem csatolták be a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bozsok községi Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva 
tulajdonosi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Bozsok 019/2 hrsz-ú ingatlanon (sporttelep) a 
sportfejlesztési program ingatlan felújítás megvalósulását követően a Bozsoki Sportegyesület az ingatlant a 
fenntartási költségek finanszírozása mellett térítésmentesen használhatja 5 (öt) év határozott időtartamon 
keresztül. 
 
Darabos Béla polgármester 
Megkeresés érkezett Kőszegszerdahely község Polgármesterétől, a kőszegszerdahelyi sportöltöző 
vonatkozásában. Azt szeretnék, ha Bozsok község a 20 %-os tulajdonrészét ajándékozás címén átadná 
Kőszegszerdahely községnek. Az ingatlant szeretnék felújítani, ezért kérik, hogy a képviselő-testület 
tárgyalja meg kérésüket. 
Ezt a kérést már szóban régebben felvetették, akkor is megmondta, hogy nem ajándékozzák oda, most is 
ez a véleménye. Nincs ellene a tulajdonjog megszüntetésének, de megfelelő értéken és a tulajdoni hányad 
arányában fizessék ki Bozsok község 20 % tulajdonrészét.  
A Képviselő-testület kérése, hogy a polgármester írjon levelet  
 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
69/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszegszerdahely község Önkormányzata kérelmét 
nem támogatja.  
A Képviselő-testület a sportöltöző tulajdonjog megszüntetésétől nem zárkózik el, amennyiben 
értékbecslést készíttet és megfelelő érték és tulajdoni hányad arányában Kőszegszerdahely község 
megvásárolja az ingatlant. 
 
 
Felelős:  Darabos Béla polgármester  
Határidő:  azonnal  
 
 

 

 

Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatala és a Vas 
Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2016. szeptember 22. 
napján közös ellenőrzést tartott a temetőben. Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában üzemelő 
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temetők ellenőrzésére irányuló hatósági eljárásban tartott helyszíni szemlén jegyzőkönyv készült. Mindent 
rendben találtak, egy kifogás volt, hogy a temetőben nincs illemhely. 2017. augusztus 31-ig illemhelyet kell 
biztosítani. Javasolja, hogy a jövő évi költségvetésből oldják meg a ravatalozó felújítását, az illemhely 
kialakítását.  
 
Kiss Csilla képviselő 
Valamit kellene kezdeni a csapadék vízelvezetéssel és az út beszakadással is.  
A települési értéktárról szeretné tájékoztatni a képviselőket. Nemsokára éves bizottsági ülést fognak 
tartani. Megnézték a műemlékeket, végiglátogatták a falut, véleménye szerint jól sikerült.  
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
53/2016.(VI.29.) határozatával a hatályos helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte. Bozsok 
község „Bozsok község településrendezési eszközök” címen augusztus 16-án készített dokumentációval 
kapcsolatos V/835-11/2016 számú megkeresésre az állami főépítész VA/ÉHOTF01/574-3/ 2016. 
iktatószámon közbenső véleményt adott.  
Bozsok község polgármestere 2016. október 11. napra egyeztető tárgyalást hívott össze és az alábbi 
javaslattal: Az állami főépítész 324. hrsz ingatlan hátsókert méretének szabályázásához tett észrevételére a 
HÉSZ normaszövegének módosításával kívánunk élni: A HÉSZ 12.§-a a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki: „(10) A településközpont területen a hátsókert mérete kialakult, vagy legalább 1 m.” 
Az egyeztetés során az állami főépítész észrevétele a 324 hrsz-ú ingatlan hátsókert méretének 
szabályozásához: településközpont vegyes terület egy részén, mivel két közterületre kifutó területről van 
szó, nem beszélhetünk hátsókertről, így annak kialakult mérete sem értelmezhető. Azokon a 
településközponti vegyes területeken, ahol a szabályozási tervtartalmaz útszabályozást, de még nem 
valósult meg a tervezett telekalakítás, csak az út kialakítását követően valósítható meg, ebben az esetben 
szintén nem lesz hátsókert, ezért javasoljuk a HÉSZ tervezett 12.§.a (10) bekezdés kiegészítésénél a 
„kialakult” megfogalmazást törölni az alábbiak szerint: 
A HÉSZ 12.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: „(10) A településközpont területen a hátsókert 
mérete legalább 1 m.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
70/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Helyi Építési Szabályzattal (továbbiakban: 
HÉSZ) kapcsolatos 2016. október 11-én tartott egyeztető tárgyaláson a 324 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában elfogadott véleménnyel - A HÉSZ 12.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: „(10) A 
településközpont területen a hátsókert mérete legalább 1 m.”- mely alapján a HÉSZ módosításra kerül. 

 

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy beérkezett egy új kérelem a bozsoki külterület 035/29 hrsz-ú 
földrészlet rendezési terv módosításával kapcsolatban Banga Ernőné és tulajdonostársak kérelmezésében, 
a módosítással járó költségeket vállalják.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen  1 nem 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

71/2016.(XI.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos helyi építési szabályzat 

módosítását kezdeményezi. 
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2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Banga Ernőné 9727 Bozsok, Rákóczi u. 124. 
szám alatti lakos és társai képviseletében Takács Tibor 9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 124., Bozsok 
külterület 035/29 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 tulajdonosaival (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 külterület 035/29 hrsz-ú ingatlan földrészletét érintő 
véderdő (fásítási) övezet megszüntetésének elősegítése. 

4.2.   A településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot az 1.) pont szerinti tömbterület 
vonatkozásában oly módon kívánja módosítani, hogy a véderdő teljes egészében törlésre kerül 
a 035/29 hrsz ingatlanról. A terület jövőbeni besorolása egységes általános mezőgazdasági 
terület lesz. 

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 
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 
150.000,-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  

 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy november második felében kerül sor a közmeghallgatásra, a 
lakosság részére a meghívó az előző évekhez hasonlóan időben kiküldésre kerül. 
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