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I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Darabos Béla polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina 
pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezetőt, Németh Melinda kirendeltség-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. Beszámoló az Önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi munkájáról 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 
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2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése 

Előadó: Darabos Béla polgármester 
 

3. Közérdekű kérdések és javaslatok 
 
 

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
 

1. Beszámoló az Önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi munkájáról 
 Előadó: Darabos Béla polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az újonnan megjelenteket. Elkezdeném az 1. napirendi 
ponttal, az idei év értékelésével. 
Tisztelt testület, tisztelt bozsoki polgárok. Engedjék meg, hogy egy rövid áttekintést tegyek a 
képviselő-testület 2017. évi munkáját illetően.  A testület immár 3 éve látja el a közszolgálatát, 
szem előtt tartva a közösség érdekeinek képviseletét. Tavaly beszámoltam az aktuális év 
nehézségeiről, a várható feladatokról. Az értékelésnél elmondhatom, hogy a nehézségek ellenére 
is sikeres évet zárhatunk, az együttműködés a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatallal töretlen. 
Jó a munkakapcsolat mind a polgármesterek, mind a képviselő-testületek és jegyzőség dolgozói 
között. A Velemi Kirendeltség dolgozóival, a jegyző úrral és a közös hivatali dolgozókkal régóta 
azon fáradoztunk, hogy fenntartsuk azt a színvonalat, amit eddig nyújtani tudott a kirendeltség a 
lakosság kiszolgálása érdekében. Az év végén elmondhatom, hogy ez a törekvésünk sikerült, 
hiszen törvényi kifogás az elvégzett munkát illetően nem érkezett.  
 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzat 5 pályázatot nyújtott be, amelyekből 3 
nyert, 2 még elbírálás alatt van. A megyével közös konzorciumban benyújtott pályázatunkra a 
pénz meg is érkezett, a kivitelező nincs még meg, de ez a beruházás az ígéret szerint tavasszal 
beindul.   
Tájékoztatom a tisztelt hallgatóságot, hogy Sziklai Ede bácsi kéréssel fordult a háza előtt lévő 
vízelvezetés helyreállításának érdekében a testülethez. A testület a híd helyreállítását megszavazta, 
felértékeltette az előállítás költségeit, ami mintegy 700 ezer forintot tett ki. A kivitelező a Geomé 
Kft. lett volna, de ígérgetések helyett semmi konkrétumot nem tettek a megoldás érdekében, 
pedig minden héten felhívtam kivitelezőt, de nem értek ide. Ede bácsi kérte, hogy a 
hibajavításokhoz cementtel és kaviccsal járuljon hozzá az önkormányzat, amit meg is tettünk. A 
tavaszi vízelvezetési projekt keretében a vízelnyelők helyre lesznek állítva. Bízunk benne, hogy 
hömpölygő víz, így a patakmederbe kerül majd.  
Sikeres lett a pályázatunk, az Alpannónia Pluszt illetően is, így a község gazdagodni fog egy 
rendezvénytérrel és egy kerékpáros pihenőhellyel illetve játszótérrel. Itt szeretném megköszönni a 
Kerekes Üzletháznak, személy szerint a Banga családnak, hogy a projekttel kapcsolatos önerőt 
megelőlegezték az önkormányzatnak.  
Pályáztunk Bucsu községgel közösen az önkormányzati utak karbantartásához szükséges gépek 
beszerzésére. Megkaptuk az értesítést, hogy a kiírás minden kritériumának megfeleltünk, már csak 
az eredményhirdetésre várunk. 
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Sikeresen pályáztunk a szociális tűzifát illetően is. Az idén a tavalyihoz képest 3 családdal többnek 
tudunk tűzifát biztosítani, így 15 családot tudunk segíteni. 
A közbiztonság növelésére beadott pályázatunk továbbra is elbírálás alatt van. 
A 2017-es esztendő statisztikája lesújtóbb, mint az előző évi, sajnos többen haltak meg, mint 
születtek kis községünkben, Bozsokon. 
Az óvodával kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt jelenlévőket, hogy sikeres tárgyalásokat 
folytattunk a püspöki hivatallal, így az intézmény egyházi fennhatóság alá került, kihelyezett 
tagóvodája lett a Brenner János intézménynek szeptember 1.-től. Köszönöm az óvoda 
valamennyi dolgozójának és a szülői munkaközösségnek a munkáját. Örömmel jelenthetem a 
lakosságnak, hogy a nehéz anyagi körülmények ellenére községünknek nincs kifizetetlen számlája, 
nincs elmulasztott tartozása. 
Az önkormányzat a felelős gazdálkodásának köszönhetően nem adósodott el. Folyamatosan 
figyelemmel kísérjük a pályázatokat és amennyiben az önerőnk engedi pályázni is fogunk. 
A kultúrterem mögötti helyiség elkészült, tervezzük a terem járólapozását és polcrendszer 
beépítését is. A leghátsó helyiségünk, ami raktárként funkciónál szintén felújításra szorul, ide van 
tervezve a padlásfeljáró is, terveink között szerepel még egy könnyűszerkezetes tároló helyiség 
kialakítása is, de ez majd az anyagi forrásokhoz mérten kerül kivitelezésre. 
A könyvtár belső felújítását elvégeztük, szép környezetben tudjuk fogadni az olvasókat és a 
nyugdíjas klub tagjait. A könyvtár bejáratánál a lépcső csúszásmentes borítást kapott, folyamatban 
van a lépcsőhöz egy korlát felszerelése, mely megkönnyíti az idősek a lépcsőn való közlekedését. 
Az önkormányzattal szembeni kis híd korlátja életveszélyes volt, ennek renoválása is megtörtént. 
Sikerült az utca név táblákat is felhelyeznünk, így most már a Bucsu felől érkezők is tudják, hogy 
merre kell menniük a Határmenti Vigadóba.  
Kaptunk észrevételeket a falu rendjére, virágosítására vonatkozóan is, itt szeretném megjegyezni, 
hogy mint minden évben az idén is virágokat helyeztünk ki a szokásos helyekre, igaz egy kicsit 
később, mivel a jégeső és a fagy a falut szponzoráló Parti kertészetet sem kímélte, ezért csúsztunk 
meg egy kicsit. 
A falukép, a temető és a közintézmények, közterek állapotának rendbe tételére, az 
önkormányzatnak két embere, egy falugondnoka és egy közfoglalkoztatottja van. Szerintem nem 
kell a falunak szégyenkeznie a faluképet illetően. A kirándulóknak egyébként nagyon tetszik 
Bozsok, igaz ők türelmesebbek is. Sikeresen pályáztunk a közfoglalkoztatási program keretében 
kiírt munkahelyek tekintetében is, így már az említett közmunkásunk február 28.-ig áll 
rendelkezésünkre, de a munkaügyi központ nem zárkózott el újabb személyek felvételétől sem, 
valamint a program keretében a foglalkoztatási határidő kitolására is van lehetőség. 
Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten az idén is tudta támogatni a faluban működő 
egyesületeket. 
Köszönet az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és parancsnokuknak az idei évben végzett 
munkájukért, mint minden évben, most is kijelenthetem, hogy rájuk mindig számíthat a falu 
lakossága. 
Az idei évben is megrendezett családi főzőverseny nagyon jól sikerült, bízom benne, hogy a jövőt 
illetően is megszervezésre kerül szorosabbá téve a lakosság együttműködését, összekovácsolását. 
A Kökörcsin Hagyományőrző Egyesületünk az idén is aktívan hozzájárult a rendezvényeink 
sikeres lebonyolításához és színvonalának emeléséhez. Mindazonáltal mind a csúzlisok és a 
felnőtt színjátszókör valamint a nyugdíjas klub munkáját ezúton is szívből köszönjük. Külön 
köszönöm a vezető Frank-Sziklai Márta munkáját és köszönöm a tagok aktív részvételét és az 
ünnepi megemlékezéseken és ez évi rendezvényeken végzett kiemelkedő munkáját. Úgy 
gondolom, hogy a nemzeti ünnepeink alkalmából összeállított műsorokat az országban bárhol 
szívesen fogadnák. Az egyesület az idén ünnepelte 15 éves fennállását, ebből az alkalomból a 
kalapos napokon köszöntöttem is az egyesületet.  
 



 

 

4 

Gratulálunk a Bozsoki Sportegyesületnek az idei évben nyújtott sportteljesítményükért, külön 
köszönet a megújult vezetőknek, edzői karnak és természetesen az elnök úrnak. Gratulálunk az 
ifistáknak azért a teljesítményért, amit az idei évben is produkálnak, hiszen nagyon sokszor csere 
lehetőség nélkül játsszák végig a meccseiket. Köszönet a nagy csapatnak is a teljesítményéért, csak 
így tovább, hajrá Bozsok. Külön örömmel tölt el bennünket, hogy az idei szüreti mulatságunkon 
már a futball csapat is képviselte az egyesületet. 
A Castanea Egészséges Középkorúakért Egyesület munkáját is köszönöm. A rendezvényei 
szintén Bozsok hírnevét öregbítették, gratulálok ezúton is a 10 éves jubileumhoz és köszönöm a 
küldött elismerő szavakat elnök asszonynak. 
Köszönet a hegyközségnek, a gazdáknak, a vállalkozóknak, a vendéglátó egységeket 
üzemeltetőknek, a szállásadóknak a rendezvényeinkhez nyújtott önzetlen segítségéért. Engedjék 
meg, hogy a Kerekes Üzletház tulajdonosait külön kiemeljem, hisz azon kívül, hogy számos helyi 
lakosnak tudnak munkát biztosítani, valamennyi rendezvényünkhöz jelentős mértékű anyagi 
támogatást is nyújtanak. Köszönet a Határmenti Vigadónak a szüreti felvonuláson nyújtott 
felajánlásukért, a boros gazdáknak a nyitott pincéjükért, kínálatukért. A gazdáknak, az almáskert 
tulajdonosainak a szüreti felvonuláson nyújtott anyagi támogatásaikért. Köszönet a falu 
lakosságának az összefogásért, amivel a falunkat szolgáljuk és saját magunk környezetét tesszük 
szebbé, a turisták számára vonzóbbá. Köszönet mindenkinek azért a fáradságos munkáért, 
társadalmi munkáért, a rendezvényeinken nyújtott segítségéért, amivel hozzájárult Bozsok 
hírnevének öregbítéséhez. Köszönet illeti még a Parti kertészetet, aki több éve már a község 
virágosításához, szebbé tételévé adott segítségéért. Köszönet jár a kőszegi Rendőrkapitányság 
személyi állományának és körzeti megbízottjainak is, akik jelenlétükkel biztosították a 
közbiztonságot, munkájukkal segítették valamennyi rendezvényünket. Szerettem volna ha 
köszönetemet fejezhetem ki a polgárőr egyesületnek is, de az alakuló közgyűlés óta sajnos nem 
történt semmi. Végezetül engedjék meg, hogy magam és a képviselő társaim nevében kívánjak 
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet. Köszönöm szépen. 
Várjuk a beszámolókat, észrevételeket, hozzászólásokat. Átadnám a szót a tisztelt jelenlévőknek. 
 
Bodorkós István bozsoki lakos 
Még tavaly a polgármester úrral beszéltem, hogy egy új étterem fog épülni a kocsma helyén, idén 
el is kezdték február elején, lebontották a volt kocsmát, helyette építettek egy újat, utána nagy 
munkálatok folytak, kellett kerülgetni őket, nem vették figyelembe még a gyalogos forgalmat sem. 
Aztán egy időben, rá június közepén leállt az építkezés. Nem hallani róla semmit sem, hogy most 
megépül-e vagy sem, hogy miért maradt félbe. 
 
Darabos Béla polgármester 
Annyit tudok én is, ugye az Aranypatak étteremről volt szól, valóban nagy elánnal nekikezdtek a 
felújításnak, építkezésnek, a megtorpanás azért van, mert a konyhával kapcsolatosan még mindig 
nem jutottak közös álláspontra, tehát még annak az újratervezése folyik, a konyharésznek, a többi 
el lett fogadva, de a konyharész nincs véglegesítve. Új tervezőmérnököt alkalmaznak. Én bízom 
benne, hogy hamarosan be fog indulni ez a munkálat, mert a falunak az összképét rontja a régi 
épületnek a maradványai. Ígéret volt rá, hogy az el lesz bontva, az lesz az alapja a kialakításra 
kerülő parkolónak, de sajnos ez még mindig nem alakult ki és tényleg a falunak az összképét 
rontja az a látvány. Annyit tudok mondani, hogy a konyha miatt akadt meg a kivitelezési folyamat, 
amikor többet tudunk majd úgyis fogjuk látni, hogy beindul vagy nem indul. 
 
Bodorkós István bozsoki lakos 
Arra gondoltam talán, hogy az építkezés azért állt le, mert ki kell száradni a falaknak. 
 
 
Darabos Béla polgármester 
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Az úgy tudna kiszáradni, ha tető lenne, de úgy nem tud egy fal kiszáradni, amíg tetőt nem kap. 
Sajnos tető még nincs, így viszont ki van téve az időjárás viszontagságainak, amíg tető alá nincs 
hozva az vizes lesz az a fal. Ha dűlőre jutnak a kivitelezők a konyhát illetően, akkor fog 
megindulni a végleges munkálatok. Ennyit tudok elmondani ezzel kapcsolatosan. 
 
Deákné Csercsics Rita bozsoki lakos 
A temető felé a járda is fel lesz újítva? 
 
Darabos Béla polgármester 
Ígéret van rá, hogy az is térkövezve lesz. 
 
Kuticsné Fatalin Mária bozsoki lakos, óvodavezető 
Szeretném újra a köszönetemet kifejezni a testületnek, a jegyző úrnak, a velemi kirendeltség 
vezetőjének és minden helybeli lakosnak, szülőnek, aki bármivel is támogatta és segítségünkre 
volt. Köszönöm szépen, ezt mind a gyerekek érdekében tették. Örülök, hogy szülői 
kezdeményezésre elindult, hogy ha az óvodát esetleg veszélybe kerülne és bezárásra kerülne, így 
elindultak az egyház felé. Szeptembertől, ahogy a polgármester úr is elmondta az egyház átvette. 
Nem kívánnak változtatni, a helyi hagyományokat szeretnék ugyanúgy meghagyni. Azt hiszem 
örülhetünk neki, hogy végül is az óvodánk továbbra is működik, de továbbra is szeretnénk, 
amennyiben tudják támogassák az óvodát. Nagyon szépen köszönjük a sok gyümölcsöt, 
süteményt és bármit, amivel az óvodát támogatják. Szülői munkaközösséggé válnak, támogatói 
jegyek vásárlásával nagyon sokan hozzájárultak, akik nem tudtak eljönni, de támogatták az 
óvodát. Még egyszer mindenkinek köszönök mindent és mindenkinek nagyon jó egészséget 
kívánok.  
 
Darabos Béla polgármester 
Én meg azt köszönöm Marikának, hogy maradt még az óvoda élén, elmehetett volna nyugdíjba, 
de vállalta még ezt a feladatot. 
Kérdés van-e még észrevétel? Amennyiben nincs, én akkor ezt a beszámolót a testület felé 
elfogadásra javaslom, amennyiben ezzel egyetértetek, akkor azt kérem kézfeltartással jelezzék. 
Köszönöm szépen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

65/2017.(XI.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat képviselő-testületének 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 
 

2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése 
Előadó: Darabos Béla polgármester 

  
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
A 2. napirendi ponttal kapcsolatosan minden évben el tudom mondani, hogy Bozsok község 
olyan szerencsés helyzetben van, amit nem minden környékbeli település tud elmondani, hisz itt 
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olyan gazdák vannak, olyan gazdálkodók, akiknek köszönhetően a falu környezete rendbe van 
téve. Nincsen olyan föld, ami parlagon heverne, köszönet érte a gazdáknak, köszönöm szépen.  
Külön köszönet a Bárdics Zoli bácsiéknak, hiszen ők a környéken olyan infrastruktúrát jelentettek 
meg, ami Vas-megyébe, de országosan, sőt országhatáron túl is elismerésre méltó, hiszen most 
már elmondhatjuk, hogy a bozsoki almának, a bozsoki almalének és a bozsoki cefre almából 
főzött pálinkának most már híre van. Köszönet érte a Zoli bácsinak, köszönet érte az almásban 
dolgozóknak és a gazdáknak. 
A környéken a szántóföldek olyan állapotban vannak, ami az EU-s előírásoknak megfelel, igaz, 
hogy meg van kötve a kezük minden évben, előírás az, hogy mit vethetnek, de én úgy tudom, 
hogy ezzel kapcsolatosan minden évben van ellenőrzés, váratlan ellenőrzések is vannak, ezzel 
kapcsolatosan hiány felfedésére nem került sor. Még egyszer köszönetemet fejezem ki mindazért 
a támogatásért is, amit az önkormányzatnak nyújtanak és a falunak is, meg az óvodának is. Annak 
idején, mikor még az iskola működött, az iskolába is jutott gyümölcs, gyümölcslé.  
Köszönöm mindenkinek mindent, aki az otthoni környezetét rendbe teszi, betartják az 
előírásainkat, szerdán és szombaton lehet nálunk égetni, az idén két alkalommal volt aki ezt nem 
tartotta be, de nem helyi lakosok voltak, hanem akik úgy kerültek ide, és nem volt ismeretük, 
hogy mi a rendszabály. Ők figyelmeztetve lettek, azóta ők is betartják ezt a rendeletünket. Ami 
változás a falu életében, a hulladékgyűjtés tekintetében változások történtek. Új tulajdonosa lett a 
hulladék elszállításnak, állami előírás volt, ki kellett írni rá pályázatot. A jegyző úr a tanúja arra, 
hogy hány olyan pályázat lett kiírva, ami sajnos sikertelen eredménnyel zárult. Végül is aztán 
sikerült megoldani ezt a problémát is, igaz, hogy a soproni kerülethez tartozunk, de változatlanul 
a kőszegi telephelyre szállítják az itt keletkezett hulladékot. A szelektív hulladékgyűjtésben 
keletkeztek változások, amit tapasztalt is a lakosság, rákoson lesz összegyűjtve a műanyag és a 
papírhulladék, havonta meg van határozva melyik napon szállítja el a cég. Október 23.-án ünnep 
volt, mégis elvitték a hulladékot, ebből is látszik, hogy betartják azt, amit vállaltak a 
megállapodásban. Én úgy látom, hogy ezzel kapcsolatosan fennakadás nem volt és amit én 
személy szerint tapasztaltam, de ha nem így van, akkor kérem majd a hozzászólásokat tegyétek 
meg, hogy most a szelektív hulladékgyűjtők környékén is nagyobb a rend, mint volt. Rengeteg 
olyan hulladék került, ami nem oda való volt, be volt téve a két szelektív hulladék konténer közé 
és annak az elszállításával mindig gondok voltak. 
Azt tapasztaltuk annak idején, mikor a konténer lent volt a temetőnél, hogy az osztrákok hoztak 
gumiabroncsokat oda, pelenkákat, most is az osztrákok, akik beteszik ezeket a nem odaillő 
hulladékokat a két konténer közé. Van erre a közbiztonsági programra, amire pályáztunk, ha 
bekameráztuk volna a falut, akkor előrébb lehetnénk ezzel, de sajnos még mindig csak elbírálás 
alatt van a projektünk, de hogy ha ez  megvalósul, akkor talán megoldottabb lesz ez a kérdés. 
A környezetvédelemmel kapcsolatosan jó az együttműködésünk az Erdészeti Zrt.-vel, velük 
kapcsolatban vannak felhívások, amit az Irottkő Naturpark 2000 is támogat településeknek az 
összegyűjtő testülete. Meg szoktuk tartani a Föld napját, a Víz napját, ilyenkor vannak társadalmi 
munkák, illetve szemétgyűjtő akciók. Szeretném, ha a faluban többen aktiválnák magukat erre. 
Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatosan elmondani. Ha kérdés merült volna fel, vagy 
hozzászólás, akkor azt kérem tegyék meg. 
 
Bárdics Zoltán bozsoki lakos 
Nem akartam hozzászólni, de mivel hogy megemlítettél minket is. Köszönöm szépen, azt hiszem, 
hogy a hozzászólásoknak a 90%- a udvariasság volt, a maradék meg egy picit tévedés, de 
mindenesetre megpróbálunk helyt állni. A helyzet az, hogy ebben a műfajban meg ebben a 
méretben rosszul nem szabad csinálni, mert akkor fejre áll az ember. Egy apró megjegyzésem 
lenne, itt említetted a pályázatokat, azt gondolom, hogy a vállalkozókat is kellene olyan módon 
segíteni, vagy tekintettel lenni rájuk, részleteket nem ismerek, érdekeltségem sincsen, de ebben az 
időszakban, illetve az idén hoztak pályázati lehetőséget, a zártkerti utak meg infrastruktúra 
keretében. Azt gondolom, hogy ebben érdemes lenne lépni, mert ez is a környezetet javítani meg 
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szépítené. A másik téma a gazdáknak helyt kell állni, most amennyiben lehetőség lenne, volt 
tavasszal egy kezdeményezés a mezei utaknak a rendbe tételére, ha ilyen pályázat lesz még, én azt 
gondolom, hogy az önkormányzatnak is megérné egy picit összefogni a társaságot, mert ha a 
gazdálkodási feltételek javulnak, az önkormányzatnak az iparűzési adóból is nagyobb összegek 
folynak be. 
Sejtem, hogy az önkormányzatnak az anyagi lehetőségei korlátozottak, de lehet, hogy a 
vállalkozók vagy gazdálkodók adott esetben be tudnák vállalni az önrészt és rendezni a 
környezetet. Köszönöm. 
 
Darabos Béla polgármester 
Köszönöm szépen. Valóban, amit említettél az utak rendbetételére, amit egyeztettünk, de akkor 
már be volt adva Bucsuval közösen konzorciumban a pályázat és olyan állapotban volt már, de 
mivel ők voltak a szponzorok, sajnos akkor ezt már nem tudtuk berakni változás jelentésbe. 
Természetesen, amit említettél az infrastruktúrával kapcsolatos TOP-os pályázatokat figyelemmel 
kísérjük mindenféle szempontból és amint erre lehetőség nyílik beadjuk a pályázatot. Ha pedig 
olyan kiírás lesz, ami meghaladja az önerőnket, akkor nagyon szépen köszönöm a felajánlást, ha a 
gazdálkodók besegítenének abba, hogy az önrészt bevállalnák. Köszönöm szépen. 
 
Bárdics Zoltán bozsoki lakos 
A határátkelő helyen korlátozottak a mozgási lehetőségek. Bizonyos megkötöttséggel nem lenne 
érdemes egy picit engedni, olyan szempontból, hogy nem csak a mezőgazdasági járművek 
mozoghatnának, hanem adott esetben a gyorsan romló termékekkel is lehetne itt mozgolódni. 
Technikailag adott a feltétel, hogy adott esetben kamionok is közlekedhetnek. 
 
Darabos Béla polgármester 
Igen, azok a súlykorlátozás miatt ki vannak tiltva pillanatnyilag. Szerintem ez meghaladja az 
önkormányzati hatáskört. Ha erre nekünk lehetőségünk van biztosítva törvény által, de szerintem 
sajnos ez nem rajtunk múlik. Van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor 
kérem a képviselő-testületet, hogy a lakóhely  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

66/2017.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 
 
 

3. Közérdekű kérdések és javaslatok 
 
Deákné Csercsics Rita bozsoki lakos 
Én azt szeretném kérdezni, hogy a Koczor doktor úrral nem lehetne-e egyezkedni olyan szinten, 
hogy esetleg egy kicsit tovább rendeljen, ne csak 4-ig hanem mondjuk fél 5-ig vagy 5-ig? 
 
Darabos Béla polgármester 
Most lesz majd megújítva ezzel kapcsolatosan a szerződés. Ez most pont aktuális lesz ez a kérdés, 
mert döntést kell hoznunk a közellátással kapcsolatosan és ezt akkor tolmácsolnánk neki. Ezt 
majd javasolni fogjuk. Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs akkor nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek a megtisztelő jelenlétét és akkor a közmeghallgatást lezárnám. Köszönöm szépen. 
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