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Szám: V/94-12/2017.       Készült: 2 példányban 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 18-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 
   Hodics Andrea   képviselő 
   Kiss Csilla    képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
         (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
    
   Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
            
                                                              (1 fő) 
Meghívott:   0 fő        
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 
 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Darabos Béla polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi 
tagokat. Deák Balázs alpolgármester a mai ülésen nem tud részt venni. 
 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontot. 

 
NAPIRENDI PONT: 

1. Bozsok községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátására beérkezett ajánlat elbírálása, az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött 
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háztartási szennyvíz begyűjtéséről, ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI. 25) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 

1. Bozsok községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátására beérkezett ajánlat elbírálása, az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről, ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI. 25) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 
Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A települési önkormányzat kötelező közszolgáltatásként gondoskodik a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 
 
Ezen előírásoknak megfelelően Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott 
beszerzési eljárást követően a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére nézve 2014. 
július 01. napi hatállyal, három éves időtartamra közszolgáltatási szerződést kötött a Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási 
szerződés hatálya 2017. június 30. napján lejár, önkormányzatunknak új közszolgáltatót kell kijelölnie.  
Bozsok községi Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. április 12. napján tartott 
Képviselő – testületi ülésén, 22/2017.(IV.12.) képviselő – testületi határozatával ajánlattételi felhívást 
hagyott jóvá, továbbá határozatában ajánlattevőket jelölt meg.  
 
Az ajánlattételi eljárás lefolytatásra került egyetlen ajánlattevőként a Kőszegi Városüzemeltető és 
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ajánlata érkezett be. Az ajánlat a kiírás feltételeinek megfelelt. A 
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. a közszolgáltatási díj mértékét az általa 2014. 
évben benyújtott díjkalkuláció figyelembevételével határozta meg - nettó 3.434,-Ft/m3-mely az ajánlat 2. 
sz. mellékletében található. 
 
Bozsok községi Önkormányzat 12/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 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 2017. július 1 naptól 10 évre köti meg az 
önkormányzat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi előírások teljesítése érdekében, az ajánlattételi 
felhívásra a nyertes ajánlattevő által - Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 
- beérkezett ajánlata alapján a jelen előterjesztéssel beterjesztett díjkalkulációt jóváhagyni, a rendelet-
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tervezetet elfogadni, a közszolgáltatási szerződést jóváhagyni és annak aláírására polgármester urat 
felhatalmazni szíveskedjék. 
 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
36/2017.(V.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 22/2017. (IV.12.) képviselő–testületi határozatával 
jóváhagyott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére 
szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárásra tekintettel megállapítja és 
elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.). 
 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 

37/2017.(V.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) 2017. július 1. 
napjától kezdődően 10 év határozott időtartamra, 2027. június 30. napjáig a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére a 1. melléklet szerinti tartalommal 
közszolgáltatási szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta: 
 
 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről szóló 

12/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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