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Szám: B/3-4/2018.       Készült: 2 példányban 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 12-én 17,30 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 
   Hodics Andrea   képviselő   
   Kiss Csilla    képviselő  (4 fő)  
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 

Németh Melinda  kirendeltség-vezető   
Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazd. osztályvezető 
       (3 fő) 
 
 

Meghívott:   0 fő        
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Darabos Béla polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt és a képviselő-testületi tagokat.  
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az ülést megnyitja.  
Darabos Béla polgármester elmondja, hogy a napirendi pontokat egy ponttal, ami így az 5. napirend lesz 
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint alapító okirat 
módosítása. A 6. napirendi pont az egyebek. A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen 
szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat a kiegészített napirendi ponttal. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
2. A 2018-2021 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 

Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
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3. Bozsok községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
 

4. Az Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 

 
5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint 

alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

6. Egyebek 
 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött 
megállapodásnak megfelelően elkészítettük. A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 329.180.037 Ft, melyből személyi 
juttatások összege 213.376.522 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 50.052.615 Ft, a dologi 
kiadások összege 63.750.900 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezet 
kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezetek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 139.879.189 Ft 
működési és 1.879.925 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 5.360.669 Ft működési 
és 72.045 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 3.573.779 Ft működési és 48.030 Ft fejlesztési 
támogatással járul hozzá.  

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
7/2018.( II.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő: folyamatos 
 
 
 
 

2. A 2018-2021 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
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Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőnek. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig határozatban állapítja meg a középtávú 
tervezés keretszámait. A 2018. évre vonatkozó adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor 
felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon 
iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek 
megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 
fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2018-2021. évekre nem számoltunk, 
mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
8/2018.( II.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A.§-a alapján a 2018- 2021. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.  

 

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

3. Bozsok községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
 
Darabos Béla polgármester 
A költségvetési rendelet-tervezet elkészült, köszönöm a munkát. Azt kérem a képviselő társaimtól, hogy 
amennyire észrevételük van most tegyék meg. Traktor pótkocsira kellene áttenni a tartalékból 700 ezer 
forintot.  
 
A képviselő-testület megvitatta a rendelet-tervezetet, a módosítási javaslatokat egyhangúlag támogatta.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Fontos, hogy megnézzétek, hogy minden benne van-e a rendeletben, mert akkor testületi ülést szükséges 
tartani ahhoz, hogy számlákat ki tudjuk fizetni. Összefoglalva az elhangzottakat a működési tartalékból és 
a működési pénzmaradványból az egyensúly miatt mind a két oldalról 5 milliót levettem, átteszem a 
felhalmozásira,700 ezer traktor pótkocsi, 4,3 milliót hagyunk fejlesztési tartalékon. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a kiegészítésekkel módosított rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjetek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
rendeletet: 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
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/Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 

 
4. Az Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása 

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 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
9/2018.(II.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi munkatervét a 

mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

  

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen 
 
 
 

5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint 
alapító okirat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla polgármester 
Átadja a szót a napirend ismertetéséhez a Jegyző Úrnak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. december 31. napjával megszűnt, melynek átvezetése a Magyar 
Államkincstárnál is megtörtént, a törzskönyvi nyilvántartásból törlésre került. A Társulás megszüntetését át 
kell vezetnünk a Hivatal alapító okiratán és a működési rendjéről szóló szabályzatában is, azaz a Kőszeg 
Város és Térsége Társulására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. Ennek megfelelően 
készült el a két módosító okirat. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
10/2018.( II.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési 
rendjéről szóló szabályzat módosítását 2018. január 1-i hatállyal jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.  
 
Felelős: Darabos Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző. 
Határidő: azonnal. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
11/2018.( II.12.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának K/632-2/2018. számú Módosító Okiratát, valamint a K/632-3/2018. számú egységes 
szerkezetben lévő Alapító Okiratát jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: dr. Zalán Gábor jegyző. 
Határidő: azonnal  
 
 
 

6. Egyebek 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

Darabos Béla polgármester 
Kérdezi a képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése? 

Hodics Andrea képviselő 
Javasolja, hogy a Kőszeg és Vidéke Újságból még 20-at vegyenek havonta, mert a 100 nem elég a 
településen. 

Darabos Béla polgármester 
Bozsokon 100 lakóház van a nyilvántartás szerint, elég 100 darab újság.  

Hodics Andrea képviselő 
Javasolja, hogy Kőszeg és Vidéke Újságból akkor 15 darabot rendeljenek meg havonta. 

Kiss Csilla képviselő 
Ő 10 darabot javasol. 

Darabos Béla polgármester 
Nem támogatja ezt a javaslatot, de felteszi szavazásra. 

Tisztelt Képviselő testület! Támogatjátok-e azt, hogy még 20 darab Kőszeg és Vidéke Újságot rendeljünk 
meg? 

A képviselő-testület 2 igen 2 nem szavazattal nem támogatta a határozati javaslatot, így a javaslatot 
elvetette. 

Dr. Zalán Gábor 
A titkárságon marad havonta 10 darab  
 
Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Könyvtár pénzből lehet rendelni, a könyvtár részére és el lehet helyben olvasni. 
 
Hodics Andrea képviselő 
Akkor beszélek a Kati nénivel. 
 
Deák Balázs alpolgármester 
A hegyközségnek egy kérése van, hogy az adó 1 %-át szeretnék kérni a lakosságtól, lehet-e a lakosságnak 
kiküldeni?  
 
Darabos Béla polgármester 
Persze, megoldható. 
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