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Szám: V/94-31/2017.       Készült: 2 példányban 
 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. december 19-én 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 
          (3 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 3 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontot. 
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NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Az Önkormányzat Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

2. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kérelme 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
1.  Az Önkormányzat Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013.(IX.26.) 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 a kirendeltség-vezetőnek a napirendi pont 
ismertetéséhez.  
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
2017. június 23-án megtartott ülésen a T. Képviselő-testület döntött arról, hogy Kőszeg Város és Térsége 
Társulása 2017. december 31. napjával megszűnik, a 2017. november 28-i ülésén pedig már a Társulás 
megszüntetéséről szóló megállapodást hagyta jóvá. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletét módosítani kell úgy, hogy az SZMSZ-nek a Kőszeg Város és Térsége 
Társulására vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. A helyi népszavazással kapcsolatos 
kiadásokról sem kell rendelkezni az SZMSZ-ben, azt magasabb szintű jogszabály rendezi. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta:  
 
 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  / A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

 
2.  A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
kérelme 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
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Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megismerte. Bozsok községi Önkormányzat tagja a Nyugat – 
Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. A Társulás 2017. december 6. 
napján azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a közszolgáltató kiválasztását és a közszolgáltatási 
szerződés megkötésének jogát ruházza át a Társulásra. A Képviselő-testület a 2017. november 28. napján 
tartott ülésén 72/2017. (XI.28.) számon hozott határozatával felkérte Bozsok község polgármesterét a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására, annak 
érdekében, hogy 2018. január 1-jétől biztosított legyen a szolgáltatás. Az új közszolgáltatóval történő 
szerződéskötés érdekében a határozat végrehajtása folyamatban van, ezért nem javasolt a fent ismertetett 
feladatok és jogok átruházása a Társulás javára. Kérem a testületet, hogy a határozati javaslatokról dönteni 
szíveskedjetek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
95/2017.(XII.19.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nyugat – Dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) Társulási 
Megállapodás V/1. pontjában a Társulás bevételi módosítását oly módon, hogy 2018. január 01. napjától 
az 500,-Ft/fő/év beruházási önrészfizetési kötelezettsége a tagönkormányzatoknak megszűnjön.  

 
Határidő:  2018. január 01.  
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 
A képviselő-testület az előterjesztés II. határozati javaslatát 3 nem szavazattal elvetette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
96/2017.(XII.19.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete KEHOP-3.2.1-15-2017-00018. azonosítószámú 
„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat – dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén” elnevezésű projekt műszaki tartalmára 
vonatkozó 1. és 2. számú mellékletben foglaltakat megismerték és jóváhagyják, továbbá vállalják a Projekt 
fenntartási időszak végéig az üzemeltetést.  
     
Határidő:          azonnal ill. folyamatos  
Felelős:             Darabos Béla polgármester 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Elmondta, hogy a 2018. évi programterv elkészült, kérem a testületet szíveskedjen elfogadni.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
97/2017.(XII.19.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Bozsok községi Önkormányzat 2018. évi 
programtervét elfogadja. 
 
Határidő:       azonnal  
Felelős:          Darabos Béla polgármester 
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