
Szám: V/74-3/2016.       Készült: 2 példányban 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. január 20-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    
   Hodics Andrea   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs   képviselő 
          (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
   Jagodics Istvánné  jegyzőkönyv-vezető 
          (2 fő)  
        
Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Darabos Béla polgármester szeretettel köszönti, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Jagodics 
Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselőtársakat. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 
fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.  

Darabos Béla polgármester 
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat: 
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NAPIRENDI PONTOK: 

1. Bozsok község településrendezési eszközeinek módosítása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

1. Bozsok község településrendezési eszközeinek módosítása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A rendezési terv módosítása több hónapja zajló feladat. 
Sajnos a véleményezés ennyi időt vett igénybe. A záró véleményezési eljáráshoz az észrevételek beépítésre 
kerülnek a tervbe. 
Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

1/2016.(I.20.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök készítésére 

 vonatkozó véleményezési eljárást lefolytatta a beérkezett véleményeket megismerte. 
 A Képviselő-testület Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási  Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Vas Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály által tett  megjegyzéseket tudomásul vette és a 
szükséges javításokat, kiegészítéseket elvégzi. 

  
Bistey Béla Zsolt bozsoki lakos észrevétele nem településrendezési hatáskörben érkezett, a kért 
kapu ábrázolása sem településrendezési hatáskör, így a vélemény alapján a rendezési tervet 
módosítani nem kell. 

  
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás  lefolytatására. 

  
 Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 Határidő:  azonnal. 
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