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Szám: B/3-3/2018.       Készült: 2 példányban 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. január 18-án 17,00 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. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-5.3.1.-16 A helyi 
identitás és kohézió erősítése pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

2. „Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálást segítő 
intézkedés” pályázati felhívásról döntés 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

3. Bozsok község Települési Arculati Kézikönyvének elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

4. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

5. Zártkerti mintaprogram pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

6. Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
II. 

Napirendek tárgyalása: 
 

1 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-5.3.1.-16 A helyi 
identitás és kohézió erősítése pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

Darabos Béla polgármester 
Elmondta, hogy megkereste a Vas Megyei Önkormányzat azzal, hogy Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében TOP-5.3.1.-16 A helyi identitás és kohézió erősítése pályázatot tudnánk 
benyújtani konzorciumi együttműködési megállapodás keretében. A kőszeghegyaljai 7 település pályázhat. 
A pályázatot a megye nyújtja be és a projektmenedzseri feladatot is ők látják el. A pályázat keretében 
sörpadokra lehet pályázni. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
1/2018.( I.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a TOP-5.3.1.-16 A helyi identitás és kohézió erősítése felhívásra pályázatot 
nyújtson be és a pályázattal kapcsolatos előkészítés és projektmenedzseri feladatokkal, 
konzorciumvezetőnek a Vas Megyei Önkormányzat Hivatalát bízza meg.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. „Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálást segítő 
intézkedés” pályázati felhívásról döntés 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a az Irottkő Natúrpark tagjaként pályázatot tudnak 
benyújtani 10%-os önerő biztosításával Leader pályázat keretében az értékleltár kidolgozásának 
támogatására. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
2/2018.( I.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson 
be az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáján alapuló Leader keretében 
meghirdetett „Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálást segítő intézkedés” 
című felhívásra (kódszám: VP5-19.2.1.-90-Ö.1.17) 
A pályázati felhívásra térségi szemléletű értékleltár kidolgozását támogatja a képviselő-testület. Az Irottkő 
Natúrpark tagjaként a natúrparki értékek figyelembevételével kell kidolgozni a helyi értékleltárat. Az 
Irottkő Natúrpark tagja 16 település, melyből 15 település jogosult LEADER pályázat keretében 
kidolgozásának támogatására. A natúrparki települések közös célja, hogy az Irottkő Natúrpark településein 
térségi szemléletű közösségi értéktár jöjjön létre. Ennek érdekében a külön-külön beadott települési 
pályázatok ellenére a települések vállalják, hogy a helyi értékleltár kidolgozás során a térségi szemlélet 
érdekében a 15 település együttműködik. A pályázat 90%-os támogatást biztosít. Az önerőt 10% az 
önkormányzat biztosítja. A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges ügyintézéssel megbízza 
Darabos Béla polgármestert. 

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. Bozsok község Települési Arculati Kézikönyvének elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
Darabos Béla polgármester 
Településképi Arculati Kézikönyv véleményezésre elkészített dokumentációt feltöltöttük a Lechner 
Tudásközpont TAK-egyeztető felületére a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park 
igazgatóságnak. Az eljárásba bevont szerveknek 21 nap állt rendelkezésre a véleményük megadásához, 
melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjetek. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
3/2018.( I.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett véleményeket tudomásul vette és 

megköszönte, a civil kezdeményezést javasolja a Települési Arculati Kézikönyvbe beépíteni. A képviselő-

testület Bozsok község Településképi Arculati Kézikönyvét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

Felelős: Darabos Béla polgármester 
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Határidő: azonnal 
 

4. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Darabos Béla polgármester 
Az előterjesztést a testület megkapta. Kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjetek. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
4/2018.(I.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2018/19-es 
tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja. 

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Zártkerti mintaprogram pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
Darabos Béla polgármester 
Rendkívüli előterjesztés miatt kellett összeülnünk. A fejlesztés során Bozsok község zártkerti területén 
elhelyezkedő utat kívánjuk elsősorban felújítani. Érintett hrsz: Bozsok 1254, érintett szakasz 700 méter. A 
szakaszon a csapadékvíz elvezetése biztosított. A profilozást követően 20 cm vastagságú, M534 zúzalék 
réteg kerül lefektetésre, erre pedig 10 cm vastagságban 0/22 finomabb zúzalék. A tündérkertben őshonos, 
tájba illőgyümölcsfák (alma, körte, szilva, sárgabarack) kerül elültetésre, illetve helyi jellegzetes szőlőfajták, 
mint az olaszrizling vagy kékfrankos kerülnek bemutatásra. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A 
képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
5/2018.( I.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium 
ZP-1-2017 kódszámú, a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat 
keretében az alábbi kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő területek fejlesztését kívánja 
megvalósítani: Bozsok 1254 hrsz. 
Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Darabos Béla polgármester 
2017. december 13-án a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályától törvényességi felhívást tett. A felhívással kapcsolatosan tájékoztattam a Kormányhivatalt, 
hogy a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletünk megalkotása folyamatban van, de a 
rendeletet csak a véleményezést követően fogadhatja el a képviselő-testület. A rendelet megalkotására 
vonatkozó törvényi kötelezettségét a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásával Bozsok községi Önkormányzat teljesíti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  

6/2018.( I.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF04/1-
245/2017. iktatószámú törvényességi felhívását megismerte és megvizsgálta, azzal egyetért és a törvényi 
kötelezettségének eleget tesz.  
 
Felelős: Darabos Béla polgármester. 
Határidő: azonnal 
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