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Szám: V/94-28/2017.       Készült: 2 példányban 
 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 28-án 18,00 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 
   Kiss Csilla    képviselő 

Hodics Andrea   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs  képviselő 
  

        (5 fő)  

 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 

Németh Melinda  kirendeltség-vezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazd. osztályvezető 
   Molnár Emma   igazgatási ügyintéző 
   Bernáth Ildikó   igazgatási ügyintéző   
                                                                     
 
         (5 fő) 
 
Meghívott:   0 fő        
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
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I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Darabos Béla polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda 
kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezetőt, a hivatal 
dolgozóit és a képviselő-testületi tagokat.  
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
 
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban 
szereplő napirendi pontot. 

 
 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.8.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető  

2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi  
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

4. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról, a 2017. 
évi helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről (az 
anyagot később küldjük) 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

5.  A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések 
meghozatala Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

7.  Döntés a hó eltakarítási és síkosság elleni védekezésről 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

8.  Egyebek 
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II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
1.  Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.8.) önkormányzati 
rendelet módosítása  
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. 
vezető  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!  
Több olyan kötelezettségünknek teszünk eleget, hogy a III. negyedévi költségvetés módosítást 
beterjesztjük a képviselő-testület elé. Ebben a múltkori rendelet módosítás óta eltelt változások 
kerültek átvezetésre központosított előirányzatokból, akár a képviselő-testület korábbi döntéseivel 
kapcsolatosan. Illetve a pályázaton nyertünk, azzal kapcsolatos változások. Az előterjesztésben azt 
hiszem részletesen kitértem a módosításnak a lényegére. A mellékletekben is, különösen az 
információs táblában látható, hogy milyen jellegű átcsoportosítások történtek. Ha kérdésetek van, 
akkor szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta:  
 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
 

 
2.  Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy a megadott 
anyaggal, amit a kirendeltség-vezető megküldött, szerepel benne az összes olyan tétel, ami a 
gazdálkodásunkra kiterjed, a bevételi források alakulása, kiadás alakulása, illetve a jelenlegi 
likviditási helyzetünk. Átadom a szót a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőnek. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt képviselő-testület! 
Itt a III. negyedévi beszámolóba az első 9 hónapban történt teljesítéseket, mind bevételi, mind 
kiadási oldalon mutatjuk be a képviselő-testületnek. A módosított előirányzatoknál az előbb 
beterjesztett számokhoz viszonyítjuk a teljesítéseket. Százalékos arányban látható, hogy milyen 
teljesítései voltak az önkormányzatnak. A felhalmozási kiadásoknál van elmaradás, mert megkapta 
az önkormányzat a Top csapadékvíz elvezetési projekt támogatását a megyétől, ami több,  mint 
27 millió forint. Ennek ellenére még nem kezdődött el a beruházási része, ezért itt hatalmas 
elmaradás van a tervezett számokhoz képest. Százalékos arányban az egyes mellékleten 
kimutatható a bevételek és a kiadásoknak az alakulása. A bevételek kellő fedezetet nyújtanak a 
kiadásokra, úgyhogy nagy problémát nem látok az önkormányzat működésében, de ha kérdésetek 
van szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm. 
 
  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
67/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. III. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Darabos Béla polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
  
 
 
 

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester  
Az előterjesztést a képviselő-testület megkapta, át is adja a szót a Jegyző Úrnak. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszönöm szépen. Minden évben a képviselő-testület elé kerül, mind a 3 képviselő-testület elé, 
hiszen 3 önkormányzat tartja fent és amióta megváltozott a központi jogszabály, azóta évente kell 
megszavazni. Egységesen most már évek óta 20 %-ot jelent mind a középfokú, mind a felsőfokú 
végzettségű dolgozóknak. Én arra kérném a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa. 
Kőszeg Város Önkormányzatának is szükséges elfogadnia a rendeletet, Velem a reggeli ülésén 
már elfogadta. 10 éve nem történt az önkormányzati szektorba béremelés és Kőszeg vezetősége 
azt kérte, hogy készítsek egy számítást 10 %-os illetmény alapemelésről. Tehát a 38.650-ről 
42.500-ra emelkedne az illetményalap, amit szintén évente kell elfogadni, tehát ez nem 
automatikus, hogy innentől ennyi lesz a bér, ugyanis erre központi fedezet nem áll rendelkezésre, 
csak a helyi bevételek terhére lehet megtenni. Ennek ellenére azt kérték, hogy terjesszem elő ezt a 
rendeletet, ennek a 2018-as évre a fedezete biztosított. Kérném ennek a rendeletnek a 
támogatását. Köszönöm. 
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet:  
 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi 

illetménykiegészítésének megállapításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
 
 

4. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról, a 
2017. évi helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről 
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 
Köszönöm szépen. Elég friss még az előterjesztés, tegnap este készült el. Én azt gondolom, hogy 
elég részletes és mindenre kiterjed. Tulajdonképpen a kirendeltség munkáját mutatja be, az itt 
ellátott feladatokat a közfoglalkoztatás, a kereskedelmi, hagyatéki ügyintézésen, a helyi adókig, a 
kötelező, önként vállalt feladatokig, illetőleg azt az ügyirat forgalmat, amit a kirendeltség bonyolít. 
Összehasonlításként lehet látni a két önkormányzat testületi üléseinek a számát. Ezek azt 
gondolom, hogy a mai napig fej-fej mellett haladnak, összesen 24 testületi ülést vezényelt le a 
kirendeltség. Velemnél 95, Bozsoknál 64 határozat született és összesen 26 rendelet került eddig 
megalkotásra. Itt többé-kevésbé bemutattuk azokat az önkormányzat pályázatait, amiben részt 
vesznek, feltüntetve az összegeket. Azt gondolom, hogy most, hogy az Ildikó is visszajött, még 
csak 6 órába, de 3 felsőfokú végzettel a szakmai munka is biztosított. Nyilvánvalóan jövőre 
hatalmas teher hárul az önkormányzatokra, ez az ASP rendszernek a bevezetése lesz. Az iktatástól 
az adókig, a vagyonkataszter és az összes pénzügy minden egy számítógépes rendszeren lesz. 
Lesznek előnyei, mert például addig nem lehet kötelezettséget vállalni vagy megrendelni, amíg 
nincs előirányzat. Nyilvánvaló, hogy a beiktatott és a postára beérkező anyag már fel lesz véve a 
számítógépes rendszerben, onnantól bármikor, bármi nyomon követhető. Azok az 
önkormányzatok, akik már bevezették, elmondták, hogy lassú a rendszer, egyrészt internet alapon 
megy és vannak olyan kollegináim, akik 3 intézményt visznek a vállukon. Az ASP-ben én örülök, 
ha kettőt tudnak majd. Most ha belegondoltok, nyilván mindenki ért a számítógéphez annyit, 
hogy Kőszeg 90 meg 150 Mbit/sec-ot kért, most amit az otthoni interneted tud, az 30 Mbit és 
mindenki boldog vele. Azt mondta az informatikus, hogy szerinte ez is kevés lesz kőszegi 
viszonylatban a 150 Mbit/sec. Eddig 9.800 forintot fizettem a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal havi internetére, most 117.000 Ft + ÁFA kötelezően és csak egy szolgáltatót tudunk 
igénybe venni. Tehát annyit fizettem egy évben, mint most egy hónapban. Ez borzasztóan nagy 
teher lesz mindenkinek. Hosszú távon olyan szempontból, ha munkaerő vándorlás lesz, akkor azt 
lehet tudni, hogy mindenki ismeri a másik rendszerét, egységes lesz. 

Közben megváltozott a jogszabályt, be kellett iskolázni a Melindát anyakönyvi szakvizsgát kell 
tennie. Tehát idáig akik anyakönyvezhettek, jogszabály erejénél fogva vagy meghatározott 
képesítéssel rendelkeztek például én is január 1-től már nem lehetséges.  

Én személy szerint, mint hivatalvezető megköszönöm a kirendeltség-vezetőnek és a dolgozóknak 
a munkáját és a hozzáállását és úgy gondolom, hogy megfelelő szakmai színvonalon teljesítették a 
kötelességüket. Köszönöm szépen. 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tegnapi napon voltunk éppen megint egy gazdálkodási egész napos képzésen és már ott felhívták 
a figyelmünket, hogy hétvégén történt programmódosítás, tehát mai naptól már csak úgy enged 
egy számlát rögzíteni be a rendszerbe, hogy előirányzat, megrendelő, ellenjegyzett megrendelő, 
van hozzá, addig magát a számlát sem engedi rögzíteni. Megrendelő ellenjegyzett megrendelő 
nélkül nem lehet egy számlát kifizetni. 

Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
68/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi beszámolóját jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.  
 
Felelős: dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
69/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók alakulásáról, a hátralékok 
behajtására tett intézkedésekről szóló jegyzői beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontjára – a melléklet szerint 
elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

5. A 2018. évi belső ellenőrzési terv 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. 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszönöm szépen. A jogszabály az önkormányzatoknál a hivatali szerv vezetőjét teszi meg belső 
ellenőrzési vezetővé, így ezt a hatáskört kaptam. Évek óta külsős személlyel látjuk el az 
önkormányzatok belső ellenőrzését, aki megfelelő szakmai képesítéssel, regisztrációval 
rendelkezik és 2018-ra a mellékelt ellenőrzési tervben lefolytatandó vizsgálatokat szán a belső 
ellenőrnek. Ez a közös hivatalnak az ellenőrzési terve a 2018. évre, amely nem érinti most annyira 
a kirendeltséget. A tervben szerepel a térítési díjak beszedésének ellenőrzése, hogy szabályosan 
történik-e, ami egy új feladat lett, mert eddig az intézmények szedték be. Egy kolleginát kellett 
felvenni, aki a meghatározott napokon járja az iskolákat és ott lehet a befizetéseket eszközölni.  
Óvodák, közbeszerzési eljárások szakszerűségének a vizsgálata, illetőleg reprezentációs kiadások 
vizsgálata lesz, hiszen 2017-től egy új reprezentációs szabályzat is van Kőszegen érvényben és 
ennek az ellenőrzésére kértem fel a belső ellenőrt. Köszönöm szépen. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
70/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési tervet a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: folyamatos 
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6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések 
meghozatala Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Az év végéig érvényes a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés és újra ki kell írni az 
ajánlattételi felhívást. Az előterjesztési minden képviselő megkapta. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Április óta visszamondták, 3 engedéllyel kell rendelkezni Magyarországon, hogy közszolgáltató 
lehess. Csak azoknak van meg a 21-22-nek, aki tényleg közszolgáltató. Ha felmész az NKHV 
honlapjára, rákattintasz az STK-ra, tehát a Sopronra, akkor Acsádtól Zsédenyig fel van sorolva, 
hogy hova terjed ki a működési engedélye, de nincsen jogszabályba meghatározva, hogy Sopron 
ide szolgáltasson, csak a működési engedélybe. Zsidány már lefutotta ezt a kört, ugyanúgy 
kiküldte háromnak és visszaírt a másik kettő, hogy ő nem rendelkezik ott jogosultsággal, pedig 
csak egy működési engedélyt kellene bővíteni és akkor egy debreceni cég is elvihetné Bozsokról.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
71/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 

1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Bozsok községre vonatkozó szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

            Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:  

 STKH Sopron és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9400 
Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.)  

 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9024 Győr, Orgona u. 10.) 

 Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
(9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.) 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a 
nyertes ajánlattevővel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 
Felelős: Darabos Bálapolgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

7. Döntés a hó eltakarítási és síkosság elleni védekezésről 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az előző évek gyakorlatát követve a téli időjárás beálltát megelőzően szükségesnek ítélem a hó- és 
síkosság mentesítés biztosítása érdekében a feladatok ellátását külső vállalkozó bevonásával 
megoldani.  
Évek óta Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozó végzi el az önkormányzati 
utakon a hó eltakarítást, munkájáról mindig megelégedéssel nyilatkoztunk. Az előző évek 
árajánlatához képest az összeg nem emelkedett: 
 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 
72/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság mentesítési munkák 
ellátására Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval megállapodást köt  2017. 
december 1-2018. március 15 közötti időszakra az alábbiak szerint: 

- készenléti díj: bruttó 15.000,- Ft/hó  
- hó eltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 24.000,- Ft/alkalom, ügyeleti időszakon  kívül 

bruttó 28.000,- Ft/alkalom,  
- jégmentesítés bruttó 10.000,- Ft/alkalom. 

A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel  
tartozik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
8. Egyebek 

 
 
Rendkívüli téli települési támogatás 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bozsok községi Önkormányzat 2017. évben 
eddig kifizetett, s a jelenlegi rendelet alapján még idén várhatóan kifizetendő települési 
támogatások összege lehetővé tenné, hogy az idei évben az ünnepek előtt a rászorulók további 
egy települési támogatást vehessenek igénybe.  
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A települési támogatásokat települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
jogcímen kapott központi támogatás fedezi, és ez az állami támogatás kizárólag szociális célokra 
használható fel. A téli rendkívüli települési támogatást az igényelhetné, akinek a családjában az egy 
főre jutó nettó jövedelem 119.700,- Ft alatt van. A támogatás összege 15.000,- Ft lenne.  

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet elfogadását szíveskedjenek 
támogatni. Köszönöm. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet:  
 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 

22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
Bozsoki Kökörcsin Kulturális és Hagyományőrző Egyesület és a Bozsoki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
 
 
Darabos Béla polgármester 
A polgármester elmondja, hogy a költségvetésünkbe, mint minden évben, az idei évben is 
beterveztük az Egyesületek támogatását. A Bozsoki Sportegyesület már év közben megkapta a 
támogatást, a Kökörcsin Egyesület és a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtott be 
támogatási kérelmet. A tavalyi évhez hasonlóan a Kökörcsin Egyesület részére 60.000,- Ft, az 
Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 175.000,- Ft támogatásról szíveskedjetek dönteni. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
73/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsoki Kökörcsin Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület (9727 Bozsok, Rákóczi u. 142.) részére 60.000,- Ft, azaz 
hatvanezer 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) 
d.) bankköltség 

 Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely a támogatott létesítő okirata 
szerint  alaptevékenységre fordított. 



 

 

11 

A képviselő-testület a támogatás összegét 2017. évi költségvetésében a támogatási keret terhére 
biztosítja. 
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül történik. 
A támogatott a támogatás felhasználásáról 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Az eredeti 
számlán fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla összegéből….. forint 
kizárólag a …….. számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott önkormányzati támogatás elszámolásához 
került felhasználásra” feliratot. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása, nem megfelelő teljesítése, 
a beszámoló nem határidőben történő benyújtása esetén, illetve amennyiben a támogatási összeg - 
részben vagy egészben – nem kerül felhasználásra a Támogatott köteles a támogatás teljes 
összegét vagy annak fel nem használt részét- a jogszabályban meghatározott kamattal növelt 
mértékkel – legkésőbb 2017. december 31-ig a Támogató számlájára visszautalni. 
A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről a 
 támogatott folyószámlájára illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással 
 gondoskodjon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester. 
Határidő:   azonnal   
 

 

Darabos Béla polgármester 
Javasolja, hogy a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 175.000,- Ft támogatás 
megítélését. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:   
  
74/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(9727 Bozsok, Rákóczi u. 60.) részére 175.000,- Ft, azaz százhetvenötezer 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) 
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 támogatási keret terhére 
biztosítja. 
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül történik. 
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A támogatott a támogatás felhasználásáról 2018. január 31-ig köteles elszámolni. Az eredeti 
számlán fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla összegéből….. forint 
kizárólag a ………. számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott önkormányzati támogatás 
elszámolásához került felhasználásra” feliratot. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása, nem 
megfelelő teljesítése, a beszámoló nem határidőben történő benyújtása esetén, illetve amennyiben 
a támogatási összeg - részben vagy egészben – nem kerül felhasználásra a Támogatott köteles a 
támogatás teljes összegét vagy annak fel nem használt részét- a jogszabályban meghatározott 
kamattal növelt mértékkel – legkésőbb 2017. december 31-ig a Támogató számlájára visszautalni. 
A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
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   
 
 
 
 
Megbízási szerződés jóváhagyása a központi orvosi ügyelet ellátására 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Az orvosi ügyelet ellátásáról nekünk kell gondoskodunk 2018. január 1. naptól a társulás 
megszűnése miatt. A megbízási szerződés tervezet kiosztásra került, ez is kötelező feladat, amit el 
kell látni. Lakosságszám arányos a hozzájárulás 92,- Ft/fő/hó.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Egy ügyeleti helyiség van Kőszegen, azt a Pusztai Egészségügyi Bt. bérli. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:   
  
75/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztai Eü. Bt. (teljes jogú képviselője: Dr. 
Pusztai Gergő székhelye: 9730 Kőszeg, Velemi u. 11/B.) között a központi orvosi ügyelet 
ellátására megbízási kötendő megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:   azonnal   
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