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Szám: V/94-23/2017.       Készült: 2 példányban 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 2-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 
   Deák Balázs   alpolgármester 

Hodics Andrea   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.  
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 PONTOK: 
 

1. A szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

2. Egyebek 
 
 
 
 
 

II. 
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Napirendek tárgyalása: 
 

1. A szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 
/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. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 

 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (XI.3.) önkormányzati rendelete 
a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 

 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

2. Egyebek 

 
Hozzászólások: 
 
Kőszegszerdahelyi Orvosi Rendelő fűtéskorszerűsítése 
 
Darabos Béla polgármester 
 Takács Péter Polgármester Úr arról tájékoztatott, hogy szóban/telefonon egyeztetett mind az 5 község 
polgármesterével arról, hogy a Kőszegszerdahelyi Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítésébe, amely 
előreláthatóan 2,5 millió Ft-ba fog kerülni, anyagi támogatást vár minden fenntartó önkormányzattól. 
A munkát előreláthatóan október közepén el is végeznék, így egy rövidebb átszervezés mellett hamarosan 
modern, jól működő, biztonságos fűtése lenne az öt község központi rendelőjének. 
  
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
58/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely, Velem háziorvosi körzetet működtető önkormányzat - a Kőszegszerdahelyi Központi 
Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítéshez 200.000,- Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a tartalék terhére. 
A támogatást Kőszegszerdahely község háziorvosi szolgálat 11747051-15420954-10020009 számú 
alszámlájára átutalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: 2017.november 15. 
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Határozat visszavonása 
 
Darabos Béla polgármester  
Augusztus 23-án Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2017.(VIII.23.) határozatával 
elfogadta Bozsok, Rákóczi u. 145. szám előtt a beszakadt az út, közmű és csapadékcsatorna helyreállítására 
megvalósítandó beruházásra a Geodéziai és Mélyépítő Kft. (9751 Vép, Rákóczi út 41.) árajánlatát fogadta 
el 529.060,- Ft + Áfa összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat visszavonására.  
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
 
59/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2017.(VIII.23.) képviselő-testületi határozatát 
visszavonja.  

Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Kőszeg Város és Térsége Társulásával kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Darabos Béla polgármester 
Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa 2017. május 30-i ülésén, a 13/2017. (V. 30.) számú 
határozatával, egyhangú döntésével elhatározta a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. december 31. 
napjával történő megszüntetését. Valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete meghozta e kérdésben 
döntését, mindannyian minősített többséggel döntöttek a társulás 2017. december 31. napjával történő 
megszüntetéséről. A társulás megszüntetéséről szóló megállapodást az alapítóknak, azaz valamennyi 
tagönkormányzatnak kell megkötnie, azt valamennyi önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
60/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. 
december 31. napjával történő megszüntetéséről a megszüntető okiratot. Egyidejűleg a képviselő-testület 
felkéri és felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 

 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
61/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. mellékletben felsorolt vagyontárgyakat 
térítésmentesen átadja Kőszegszerdahely Község Önkormányzata számára a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vagyonkezelési jogával terhelten. 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 
 

 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
62/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kőszeg Város és Térsége Társulása 
Társulási Tanácsa tulajdonát képező  LMU-618 frsz-ú, a LOD-418 frsz-ú és a KMC-244 frsz-ú 
gépjárműveket térítésmentesen átadja Kőszeg Város Önkormányzata számára azzal, hogy az LMU-618 
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frsz-ú és a KMC-244 frsz-ú gépjárműveket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelési 
joga terheli, egyben felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.  

 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Darabos Béla polgármester 
Elmondta, hogy 2017.júniusában már döntöttünk arról a 49/2017.(VI.26.) számú határozattal, hogy a 
Települési Arculati kézikönyv elkészítésével Szima Andrea építészt bízzuk meg. A megállapodás november 
hónapban kerül aláírásra. Szükséges elfogadni a partnerségi egyeztetés szabályait rendeletben elfogadni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen elfogadni a határozati javaslatot, valamint a 
rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
63/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2017.(VI.26.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Darabos Béla polgármestert, hogy Szima 
Andrea építészmérnököt bízza meg a települési főépítészi feladatok ellátásával, valamint a települési 
arculati kézikönyv elkészítésével 990.600 Ft (AM, áfa mentes) áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megállapodás megkötésére és aláírására. 

 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
 

Bozsok Község Önkormányzatának 
15/2017. (XI.3.) 

önkormányzati rendelete 
a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok 

partnerségi egyeztetésének szabályairól 
 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Elmondta, hogy Pirosné Hodics Edit a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Bozsoki Tagóvodájában dolgozik és az óvodavezető kérelmezte a 8 órás foglalkoztatását, melyhez a 
képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 
Pirosné Hodics Edit 8 órában történő foglalkoztatásához. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
64/2017.(XI.2.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és hozzájárul 2017. december 1. napjától  
a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Bozsoki Tagóvodájában dolgozó 
Pirosné Hodics Edit 8 órában történő foglalkoztatásához. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal 
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