
1 

 

Szám: V/94-9/2017.       Készült: 2 példányban 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 3-án 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:  
   Dr. Zalán Gábor  jegyző 
   Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
    
            
         (2 fő) 
 
Meghívott:   0 fő        
 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 
 
 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
 
Darabos Béla polgármester köszönti, Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt és a képviselő-testületi tagokat.  
 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
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Darabos Béla polgármester 
Elmondja, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontok kiegészülnek még 3 napirendi ponttal. 4. 
napirendi a 2016. évi gyermekvédelmi beszámoló, 5. napirend a közterületek elnevezésének rendjéről és a 
házszám-megállapítás szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása, a 6. napirendi 
pont a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása, a 
7. napirendi pont az egyebek.  
 
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat a kiegészített naprendi pontokkal együtt. 

 
 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Az óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

2. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási megállapodásának módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

3. Bozsok község településrendezési eszközök módosítása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester  
 

4. Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

5. A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

6. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető  
 

7. Egyebek 
 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

1. Az óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.  
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Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület. 
A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy a következő nevelési évtől, azaz 2017. szeptember 1. 
napjától a Bozsok, Rákóczi u. 85. szám alatt jelenleg az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodájaként a 
Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába adja. Az egyházmegye sem önálló intézményként működtetné 
az óvodát, hanem a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új tagóvodájaként 
hozná létre.  
Ennek megvalósításához szükséges, hogy Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa, mint az 
Újvárosi Óvoda fenntartója döntsön az óvoda megszüntetéséről. A Társulási Tanács – a szükséges 
vélemények beszerzését követően – 2017. márciusi ülésén döntött arról, hogy az Újvárosi Óvoda Bozsoki 
Tagóvodáját napjával megszünteti. Fentiek alapján nincs akadálya annak, hogy az egyházmegye az óvodát 
fenntartásába vegye, ezért elkészítettük a köznevelési szerződés tervezetét, figyelembe véve a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29/A. §-ának 
előírásait, mely a szerződés kötelező tartalmi elemeit határozza meg. A köznevelési szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi a támogatási megállapodás és a használati jogot alapító szerződés. Ha a 
köznevelési közfeladat ellátása vallási szempontból elkötelezett nevelési-oktatási intézmény fenntartójával 
kötött köznevelési szerződés útján történik, a szerződés megkötése nem mentesít a feladatellátási 
kötelezettség alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallásilag elkötelezett 
óvodába járatni gyermeküket. E rendelkezés miatt elkészítettük azt a köznevelési szerződés-tervezetet is, 
mely e gyermekek vonatkozásában az Újvárosi Óvoda székhely intézményében biztosítaná az óvodai 
ellátást. 
Azért kérte az Egyházmegye a mielőbbi tárgyalást, hogy minél előbb működési engedélyt tudjanak kapni. 
Azt kell mondanom, hogy a szóbeli ígéreteknek megfelelően alakult a köznevelési szerződés, amit a 
polgármester úrnak ígért az Egyházmegye, ahhoz tartotta magát. A normatíván felül, ha többletköltség 
keletkezik, akkor azt a bozsoki önkormányzatnak kell fizetni. A finanszírozási szerződést a pénzügyi 
osztályvezető és a helyettese átnézte. Bozsoknak érdeke lesz az, hogy megfelelő létszámmal működjön az 
óvoda. Nagyon korrekt volt az együttműködés, az a cél, hogy egy normálisan, hosszútávon működő 
tagintézményt alakítsanak ki. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
29/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzat és a 

Szombathelyi Egyházmegye között az óvodai ellátás biztosítására kötendő köznevelési 

szerződést az 1. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzat és Kőszeg 

Város Önkormányzata között az óvodai ellátás biztosítására – azon gyermekek tekintetében, 

akiknek a szülei nem akarják vallásilag elkötelezett óvodába járatni gyermeküket – kötendő 

köznevelési szerződést a 2. mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 
 

Felelős: Darabos Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 
Darabos Béla polgármester 
A 2. napirendi pont előterjesztését is megkapta a képviselő-testület. Átadja a szót a Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszöni szépen. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa 2017. februárjában kifejezte 
ezirányú szándékát, majd 2017. márciusi 28-i ülésén 9/2017. (III. 28.) számú határozatával döntött arról, 
hogy az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodáját 2017. augusztus 31. napjával megszünteti, illetve a 
Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézményt, valamint az 
Újvárosi Óvodát Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásába átadja.  
A fenti döntésnek megfelelően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásai szerint 
történik a további szükséges lépések megtétele. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete is 
meghozta a 2017. február 23-i ülésén a fenntartóváltáshoz szükséges döntését, miszerint a fenti 
köznevelési intézményeket fenntartásába kívánja venni. Fentiekhez szükséges a társulási megállapodás 
módosítása, amit természetesen valamennyi társulásban részt vevő önkormányzat képviselő-testületének el 
kell fogadnia 2017. május 15-ig, így Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületének is. Erre azért is 
szükség van, mert az állami támogatások 2017. május 15-i módosításakor a Magyar Államkincstár felé 
jelezni szükséges a 2017. szeptember 1-jei fenntartóváltást, illetve csatolni kell többek között ezen 
előterjesztés kapcsán hozott döntéseket is. 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Annyi tájékoztatást kíván adni, hogy 23 gyereket írattak be az óvodába. A téma megvitatása után kérte a 
képviselő-testületet a határozatok elfogadására. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
30/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1.Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása 

Társulási megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát az 1. 

melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

2. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása (mint 

átadó), valamint Bozsok községi Önkormányzat, Cák Község Önkormányzata, Horvátzsidány Község 

Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata, Kőszeg Város Önkormányzata, 

Kőszegszerdahely község Önkormányzata, Ólmod község Önkormányzata, Peresznye Község 

Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat (mint átvevők) között létrejövő Intézmény és feladat 

átadás-átvételi megállapodást 2017. szeptember 1-jei hatállyal a 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 

és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: 2017. május 15. 

 
 
 
 

3. Bozsok község településrendezési eszközök módosítása 
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Előterjesztő: Darabos Béla polgármester  
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

Darabos Béla polgármester 
Bozsok község Önkormányzatának 71/2016.(XI.3.) számú határozatával rendelkezett arról, hogy a 
hatályos településrendezési eszközöket módosítani kívánja. A tervezési terület a község külterületén a 
Bucsu felé menő út nyugati oldalán fekvő 035/29 hrsz ingatlan. A véleményezés a 2017. február 20-ai 
keltezési településrendezési eszköz módosítással megtörtént. A véleményeket a testület az előterjesztéssel 
megismerte. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
31/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
A polgármester a településrendezési eszköz módosításához érkezett véleményeket ismertette. A képviselő-
testület az előterjesztést tudomásul vette. 
A Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze által tett észrevételt– a módosító rendelet 2. § -val 
kapcsolatosan elfogadja. A Képviselő-testület tudomásul veszi beérkezett észrevételeket. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a záró szakmai véleményezési eljárás lefolytatására és 
egyidejűleg a közszemlére tétel biztosítására. 
 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

4. Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) 
bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
átfogó értékelést készítsen, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. A jelenlegi előterjesztés formai 
változásokat nem tartalmaz az előző évi beszámolóhoz képest és reményeink szerint átfogóan mutatja be a 
településen élő, tanuló gyermekek helyzetét a vizsgált területen.  
Kérjük, hogy a 2016. évre vonatkozó gyermekvédelmi beszámolót az alábbiak szerint megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
32/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2016-ban végzett gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
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5. A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
2015. január 1. napjával lépett hatályba a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 
23.) Korm. rendelet, ami részletesen szabályozza a közterületek elnevezésének, az elnevezés 
megváltoztatásának, valamint a házszámok megállapításának szabályait. A közterület elnevezéséről és a 
házszám megállapításáról már nem szükséges értesíteni a Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatalát – 
jelenleg: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztály – (a 
továbbiakban: Földhivatal) és a Cégbíróságot. A Korm. rendelet értelmében az adatátadás a Földhivatal 
felé informatikai úton részben automatikusan megtörténik. A Cégbíróság az értesítés alapján a bejegyzést 
nem végzi el.  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta: 
 
 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete 

közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló  
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
 

6. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető  

 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával megváltozott a 
vagyon fogalma. Emiatt szükségességé vált a rendelet mellékletét képező vagyonnyilatkozat kiegészítése. A 
rendeletünkben a települési támogatások jogosultsági feltételeinek meghatározásánál a jövedelemhatárok a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazodnak. Ennek összege 2008. január 1. óta nem emelkedett 
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(28.500 Ft), ezért tartottuk indokoltnak a jövedelemhatárok felülvizsgálatát. Ezen jövedelemhatárok miatt 
évről évre kevesebben tudnak települési támogatást igényelni, annak ellenére, hogy szükségük lenne rá.  
A rendelet-tervezet alapján így az kaphatna általános települési támogatást, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át (54.150 Ft), egyedülálló esetén a havi 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át (54.150 Ft), egyedülélő esetén a havi 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 240%-át (68.400 Ft), a gyermekét egyedülállóként 
nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át 
(65.550 Ft) nem haladja meg.  
A rendelet-tervezet 4/B.§-a alapján évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatás nyújtható, ha a 
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 400%-át. Javasoljuk az értékhatárt 420%-ra azaz 119.700,- Ft-ra emelését. A rendelet-
tervezet szerint a lakhatási kiadások viseléséhez adható települési támogatás esetében is emelkedne a 
jövedelemhatár 85.500 Ft-ra. Rendeletünk szerint évente két alkalommal 5.000 Ft települési támogatás 
adható gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. 
Az elfogadott 2017. évi önkormányzati költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy ez az évente kétszer 
adható 5.000,- Ft 10.000,- Ft-ra kerüljön megemelésre. Itt is javasoljuk az értékhatár 420%-ra azaz 
119.700,- Ft-ra emelését. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta: 
 
 

Bozsok községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 

7. Egyebek 
 
 
 
Darabos Béla polgármester 
A Bozsoki Sportegyesülettől érkezett be kérelem a 2017. évi támogatásra. A költségvetésünkbe be van 
tervezve az összeg, kérem a testületet a határozat elfogadására. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
33/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsoki Sportegyesület (9727 Bozsok, Rákóczi u. 
142.) részére 175.000,- Ft, azaz egyszáz-hetvenötezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
2017. január 1 - 2017. december 31-ig tartó időszak működési költségeihez. 
  
Elszámolható költségek: 

a.) működési költségek (irodaszer, kis értékű tárgyai eszközök, útiköltség, benzin, étkeztetés, 
szállás, stb.) 

b.) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzése) 
c.) tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség) 



 

 

8 

d.) bankköltség 
 Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely a támogatott létesítő okirata szerint 
 alaptevékenységre fordított. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét 2017. évi költségvetésében a működési célú támogatási keret 
terhére biztosítja. 
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül történik. 
 
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről a  támogatott 
folyószámlájára illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással  gondoskodjon. 
 
A képviselő-testület kiköti, hogy a támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és 
legkésőbb 2018. január 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a támogatási 
szerződés és gazdálkodásra vonatkozó előírások szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester. 
Határidő:   azonnal   
 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy május 3-án volt a Vas Megyei Kormányhivatal és a Vas 
Megyei Építész Kamara által szervezett, a Miniszterelnökség  által tartott szakmai továbbképzési napja a 
Településkép Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban.  Kérte a képviselő-testületet és a polgármestert arra, 
hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez egy főépítészt bízzon meg, minél hamarabb, mert 
nagyon sürget az idő. Az Arculati Kézikönyvnek hatályba kell lépnie. Minden egyes településnek meg kell 
bíznia egy főépítészt, vagy egy építészmérnököt, fél évre megbízhatjátok, hogy készítse el a kézikönyvet. 
Az a gond, hogy ez egy arculatot ad minden településnek, mit szeretne a településen és mit nem. Az 
elkészítéshez 1 millió forint támogatást biztosítanak. 
 
 
Hodics Andrea képviselő 
A kis földúton, ahol a Banga Laciéknak is van az áruszállítás, lehetne-e vízelvezetőt csinálni?  
 
 
Darabos Béla polgármester 
A vízelvezető árkok rendbetétele benne van. A TOP-os pályázaton nyertünk. 
 
 
Hodics Andrea képviselő 
A felső buszmegállónál ott van a telefonfülke. Van-e valamilyen kapacitása. A Rózsika már írt kérelmet, de 
elutasították. Írhatna-e az önkormányzat levelet ez ügyben? 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Írunk levelet. 
 
 
Darabos Béla polgármester 
A Bozsoki Szőlősgazdák Egyesülete megkeresett és ahhoz kéri az önkormányzat hozzájárulását, hogy a 
Bozsok, Rákóczi utca 142. szám alatt nyilvántartott ingatlanra bejegyeztethesse telephelyként az 
egyesületet, pénzügyi vonzattal nem jár. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
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34/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bozsoki 
Szőlősgazdák Egyesülete Bozsok 358 helyrajzi számú, természetben Bozsok, Rákóczi u. 142. szám alatt 
nyilvántartott ingatlanra a Bozsok Szőlősgazdák Egyesülete telephelyként bejegyeztesse az egyesületet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester. 
Határidő:   azonnal   
 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Elmondta, hogy 2017. április 12-én tartott ülésen a testület 22/2017.(IV.12.) határozatával döntött Bozsok 
községre vonatkozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívásról. Az ajánlattételi felhívásban a közszolgáltatás tervezett időtartamára 10 évet határozott meg a 
testület. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő – testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
5.§-a tartalmazza a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit. Az Ör. 5.§ (1) bekezdése a 
közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 3 évben határozta meg. Ezt a bekezdést a rendeletben módosítani 
szükséges, mert a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést az ajánlattétel szerint 2017. július 1 naptól 10 
évre köti meg az önkormányzat. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Kvsz.) 48. § (3) bekezdése előírja, hogy a környezetvédelmi tárgyú rendeletek 
tervezeteit az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni. Szintén a 
Kvsz. 48. § (3) bekezdés előírása alapján a szomszédos és érintett önkormányzatok számára tájékoztatásul 
meg kell küldeni a rendelettervezet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelje el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
módosítását. 

 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
35/2017.(V.3.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsok községre vonatkozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi kiírásnak megfelelően elrendeli a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.25.) 
önkormányzati rendelete módosítását. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester. 
Határidő:   2017. május 26. 
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