
Szám: 123-20/2013.      Készült:  4 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. augusztus 8-án 17,00 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános 
üléséről. 

 

Az ülés helye:  Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon 
                                    Bozsok, Rákóczi u. 142. 

 
Jelen vannak:  

 

Velem Község Önkormányzata részéről: 

Horváth Miklós     polgármester 
   Bársony Miklósné   képviselő 
   Szél Józsefné     képviselő 
           (3 fő) 

 

Bozsok Község Önkormányzata részéről: 

   Darabos Béla     polgármester 
Banga László    alpolgármester 

   Horváth Attila    képviselő 
   Medgyes Miklós    képviselő 
            
          (4 fő)  
 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Sőbér Aurélia    pénzügyi osztályvezető  
   Nagy Miklós    rendőr alezredes 
   Jagodics Istvánné    ügykezelő 
   Bernáth Ildikó    kirendeltség-vezető  
            
            
        (5 fő) 
 

Lakossági érdeklődő:  0 fő 

 

 

 



 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Kőszegi 
Rendőrkapitányság dolgozóját Nagy Miklós rendőr alezredes urat, jegyző urat, a kőszegi pénzügyi 
osztályvezető asszonyt, Bozsok község képviselő-testületét, Velem község képviselő-testületét, a 
kirendeltség-vezetőt és a jegyzőkönyv-vezetőt, köszöni, hogy megtisztelték a testületi ülést. 

Megállapítja, hogy az ülésen Bozsok község részéről 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, Velem község 
részéről az 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az ülést megnyitja.  

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi 
pontok megtárgyalására.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

 
 44/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 8. napján megtartott 
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

NAPIRENDI PONTOK: 

             

1.   Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: A Kőszegi Rendőrkapitányság képviselője 

  

2.   Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
  

3.   Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere 
  

4.   Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
          Horváth Miklós Velem község polgármestere 

  

5.   Lakossági kérelem Bozsok 1298/6. hrsz-ú ingatlan belterületté nyilvánítása iránt 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
  

6.   Bozsok 265/3. és 265/4. hrsz-ú állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
  

7.   Egyebek 



  

  

Felelős:                 Darabos Béla polgármester 
Határidő:              azonnal 
  

             

 A Képviselő-testület utasítja Darabos Béla polgármestert a határozat végrehajtására. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot:   
 
 60/2013.(VIII.08.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 8. napján megtartott 
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

  

NAPIRENDI PONTOK: 
  

1.   Beszámoló a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: A Kőszegi Rendőrkapitányság képviselője 

  

2.   Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosításáról 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
  

3.   Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról  
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere 
  

4.   Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
          Horváth Miklós Velem község polgármestere 

  

5.   Lakossági kérelem Bozsok 1298/6. hrsz-ú ingatlan belterületté nyilvánítása iránt 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
  

6.   Bozsok 265/3. és 265/4. hrsz-ú állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
  

7.   Egyebek 

   

Felelős:                 Horváth Miklós polgármester 
Határidő:              azonnal 
  

 A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására. 

 
 



 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1. BESZÁMOLÓ A KÖZREND ÉS A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL 
 Előadó: a Kőszegi Rendőrkapitányság képviselője 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Ismételten szeretné megköszönni Nagy Miklós rendőr alezredes úrnak, hogy megtisztelte a mai együttes 
képviselő-testületi ülést. Szeretné átadni a szót, hogy tartsa meg a közbiztonságról szóló beszámolót. 
 
Nagy Miklós rendőr alezredes 
Tisztelt polgármester urak, jegyző úr, tisztelt képviselő-testület, az írásos anyagot megkapták. 
Az írásos anyaghoz egy rövid kiegészítést kíván tenni. Stubán Tamás rendőrkapitány úr és Sztanik 
Krisztián körzeti megbízott szabadságon van, így ő képviseli a meghívottakat. 
Az 1. sz. mellékletben látható a bűncselekmények kimutatása. 
Sajnos a tavalyi évhez képest emelkedő tendencia látható. Bozsokon az esetek száma már elérte a tavalyi 
bűncselekmények számát.  Ennek oka az, hogy a rendőrök eltűntek a településekről. Jelentősen csökkent a 
rendőri jelenlét, ennek most szezonális oka van.  Jelentős plusz feladatot kapott a rendőrkapitányság az e-
útdíj miatt. 
A határátkelőhöz 24 órás szolgálatra 2 rendőrt kell állítani. Kőszegen 2 fő volt, aki ellátta a szolgálatot. 
Amennyiben van rá lehetőség az önkormányzatok jelezzék felfelé, hogy a közrend és közbiztonság 
érdekében szükséges a járőri szolgálat visszaállítása a településeken. 
Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületeket, hogy változás történt a körzeti megbízott személyi 
állományában. Tóth Szabolcs bekerült a kőszegi kapitányságra, helyére Bodorkós Balázs került, aki 
egyébként lukácsházi.  
Velemre vonatkozóan elmondja, hogy a Gesztenyeünnep előtt, pont a létszámra vonatkozóan kéri, hogy 
valamilyen más formában próbálják meg megoldani a település közbiztonságának biztosítását, akár helyi 
erőkkel, polgárőrökkel, vagy esetleg szabadidős rendőrrel egyéni szerződés kötéssel.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Megkérdezi, hogy meddig tart ez az állapot, meddig nem lesz járőrözés a településeken. 
 
Nagy Miklós rendőr alezredes 
Előre láthatóan decembert 31-ig. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Bozsoknak is itt lesz a szüret, számíthatnak-e a segítségükre. 
 
Nagy Miklós rendőr alezredes 
Azt meg lehet oldani, de a Gesztenyeünnepre 10-15 fő kell. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
A gépkocsi feltörések is be fognak indulni, mert nem látják a járőröket. 
Felsőbb vezetéshez fognak fordulni, hogy a rendőri jelenlét meglegyen a Kőszeg-hegyalján. 
A lakosság, ha idegent lát a faluban, akkor szól, ez még működik. 
 
Horváth Miklós velemi polgármester 



Tisztelettel köszönti rendőr alezredes urat, köszöni a korrekt előterjesztést. Öt községi szinten, illetve 
Kőszeggel együtt kellene írni egy olyan kérést, hogy a települések nagy idegenforgalma miatt szükséges a 
járőrszolgálat megtartása, visszaállítása.  
Amire a rendőr alezredes úr utalt, a Gesztenyeünnep vonatkozásában az alábbiakat szeretné elmondani. A 
Nemzeti Művelődési Intézet leállította az eddigi tárgyalásokat a Gesztenyeünneppel kapcsolatban. Jövő hét 
kedden tartanak ülést a minisztériumban, és ott fognak dönteni, hogyan kerül megrendezésre az idei 
Gesztenyeünnep. Amíg az minisztérium döntése nincs meg addig nem lehet tárgyalást kezdeményezni 
senkivel. A szombathelyi polgármestertől már megérkezett a támogató nyilatkozat, de ennek ellenére nem 
lehet intézni semmit.  
A biztonsági szolgálat nem egyenlő a rendőri jelenléttel.  
Köszöni az anyagot és a tájékoztatást, ennyit szeretett volna elmondani. 
 
Horváth Attila bozsoki képviselő 
Mikor jön a településre traffipax, jó lenne, mert nem tartják be a megengedett sebességet. Ha néha 
megjelennének a településen, biztos hatásos lenne.  
 
Nagy Miklós rendőr alezredes 
Feljegyzi, és továbbítani fogja az illetékeseknek. 
 
Bársony Miklósné velemi képviselő 
Sajnos Velemben sem tartják be a megengedett sebességet, még a buszok sem. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
  

45/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Rendőrkapitányság által Bozsok 
község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról 
szóló beszámolót elfogadja.  

  

Felelős:            Darabos Béla polgármester 
Határidő:         azonnal  
 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
  
   

61/2013.(VIII.08.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Rendőrkapitányság által Velem 
község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról 
szóló beszámolót elfogadja. 

  

Felelős:            Horváth Miklós polgármester 
Határidő:         azonnal  

 
 
  

 2. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 



 Előadó: Darabos Béla polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Kéri a pénzügyi osztályvezetőt, tájékoztassa a testületet, hogy mit takar a módosítás. 
 
 
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető 
A költségvetés módosítására a központi előirányzatok módosítása miatt kerül sor. Az előterjesztés 
indoklásában van leírva. Az 1. számú információs táblában található, hogy milyen címen kapott támogatást 
az Önkormányzat.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Kiegészítése van mindkét településhez. A Kormányhivataltól kaptak egy útmutatást, hogy mit kell 
tartalmaznia a rendeleteknek. Égbekiáltó hibák nem voltak eddig sem, inkább csak technikaiak, mindkét 
községnél a 2. információs táblában. A javításokat el fogják végezni, és a megadott határidőig elkészítik a 
javítottat 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
megalkotta 

Bozsok  község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(VIII.09.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2013.(II.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
   

 3. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Átadja a szót Horváth Miklós velemi polgármesternek. 

 

Horváth Miklós velemi polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Kérdezi a pénzügyi osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető 
A módosításra a központi előirányzatok módosítása miatt kerül sor. 



Az 1. számú információs táblában szerepel. Szerkezetére ugyan az vonatkozik, mint amit jegyző úr 
elmondott. Várja a képviselők hozzászólását. 
 



 

Szél Józsefné velemi képviselő 
A költségvetésből kerüljön ki a 10 E Ft úthasználati díj, mert ő azt már évek óta nem kapja.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
megalkotta 

 

Velem község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2013.(VIII.09.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2013.(II.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  

4. BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 Előadó: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 Előadó: Horváth Miklós Velem község polgármestere 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 

Darabos Béla  ülést vezető bozsoki polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. 
Van-e valakinek észrevétele. 
Átadja a szót Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető 
A bevételek időarányos mértékben teljesültek, a működési előirányzatoknál némileg időarányos alatti a 
teljesítés, a fejlesztési előirányzatok teljesítése viszont elmaradt a tervezettől, mivel a pályázat pénzügyi 
elszámolása még nem érkezett meg.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Ha megérkezik a pénz, azonnal utalásra kerül a felvett kölcsön a kistérségnek.  
 
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető, 
Sajnos a betervezett telekeladás nem valósult meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
 46/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

   

Felelős:               Darabos Béla polgármester 
Hivatali felelős:          Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:           azonnal 

 
 
Horváth Miklós velemi polgármester 



Megkérdezi a képviselőket, hogy a velemi beszámolóhoz van-e kérdés. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
62/2013.(VIII.08.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

  

Felelős:               Horváth Miklós polgármester 
Hivatali felelős:         Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:      azonnal 
  

 
5. LAKOSSÁGI KÉRELEM BOZSOK 1298/6 hrsz.-ú INGATLAN BELTERÜLETTÉ 

NYILVÁNÍTÁSA IRÁNT 
 Előadó: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

/Kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bernovics Gyula mellett lévő területről van szó. Össze akarják vonatni a 
területet.  Ő közölte a kérelmezővel, hogy az Önkormányzat nem tudja vállalni a belterületbe vonás 
költségét, ha a kérelmező átvállalja, akkor az Önkormányzat nem zárkózik el. Választ nem kapott. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Nem akar beleszólni, nagyon szép gesztus az önkormányzattól, hogy támogatja, de utána rengeteg költsége 
van, közművek, posta, stb. minden az önkormányzat kötelezettsége. Inti az önkormányzatot, mert utána 
óriási terhet ró rá.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Ha lesz rendezési terv módosítás, akkor figyelembe veszik a kérelmező kérését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester javaslatára Bozsok Község Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 47/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kalmár Zsófia belterületbe vonási 
kérelmét most nem támogatja, de a soron következő településszerkezeti terv, rendezési terv 
felülvizsgálatakor a kérelmet figyelembe veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa. 

  

Felelős:            Darabos Béla polgármester 
Határidő:         azonnal 

 
 

6. BOZSOK 265/3. ÉS 265/4. HRSZ.-Ú ÁLLAMI INGATLANOK ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONBA ADÁSA 

 Előadó: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 



 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyik terület az őrs előtti járda, a másik az óvoda mellett lévő út, ezt 
adnák önkormányzati tulajdonba. 
 
Banga László bozsoki alpolgármester 
A gond utána az önkormányzatnak lesz vele, de amit adnak, azt el kell fogadni. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester az I. határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 
48/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

1.          Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Bozsok, 265/3 
hrsz-ú, 970 m2 nagyságú közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű Magyar 
Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. 

2.          Bozsok Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülés kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 

  
Felelős:                Darabos Béla polgármester 
Hivatali felelős:   Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető 
Határidő:      folyamatos 
  
  

Darabos Béla bozsoki polgármester a II. határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

  

 49/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 
1.          Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Bozsok, 265/4 

hrsz-ú, 574 m2 nagyságú közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű Magyar 
Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. 

2.          Bozsok Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülés kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 

  

Felelős:               Darabos Béla polgármester 
Hivatali felelős:  Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető 
Határidő:            folyamatos 
  

 
  7. EGYEBEK 



 
Hozzászólások: 

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Kérdezi, hogy van-e még valami megtárgyalni való. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
2012. december 30-án jelent meg és január 1-jén lépett hatályba a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
kapcsolatos törvény. Csak olyan céggel lehet szerződést kötni az önkormányzatoknak, aki az ÖHÜ által 
akkreditált.  Velem szerződése 2013. december 31-ig szól, ezért ezen törvény értelmében nem kell élni a 
felmondással, de határozatot kell hozni.  
2014. január 1-jétől csak azzal lehet szerződést kötni, aki rendelkezik a ÖHÜ akkreditációval. Még élhet a 
szerződés, de ki kell mondani, hogy nem kíván élni a felmondás jogával. Szeretné, ha a testületek ezt 
elfogadnák. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester javaslatára Bozsok Község Képviselő-testülete 4 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 50/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-val 2013. december 31-ig terjedő 
határozott időre megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést nem mondja fel 
tekintettel arra, hogy a szerződés határozott idejének lejárta megegyezik a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdésében meghatározott 6 hónapos felmondási idő 
tartamával.  

 

Felelős:             Darabos Béla polgármester 
Határidő:         azonnal 
  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester javaslatára Velem Község Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
  

63/2013.(VIII.08.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-val 2013. december 31-ig terjedő 
határozott időre megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést nem mondja fel 
tekintettel arra, hogy a szerződés határozott idejének lejárta megegyezik a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdésében meghatározott 6 hónapos felmondási idő 
tartamával.  

  

Felelős:             Horváth Miklós polgármester 
Határidő:         azonnal 
  

  

 Dr. Zalán Gábor jegyző 

Változott a hivatal ügyfélfogadási rendje, ezért módosítani kell a közös önkormányzati hivatal 
megállapodását, és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatot. Az 
előterjesztést minden képviselőnek átadta.  
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 



 
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 
 51/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város 
Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását, 2013. augusztus 1-i hatállyal az 1. melléklet 
szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a megállapodás aláírására. 

  

Felelős:             Darabos Béla polgármester. 
Határidő:         azonnal. 

 
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 64/2013.(VIII.08.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város 
Önkormányzatával és Bozsok Község Önkormányzatával kötendő, közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását, 2013. augusztus 1-i hatállyal az 1. melléklet 
szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a megállapodás aláírására. 

  

Felelős:            Horváth Miklós polgármester. 
Határidő:         azonnal. 

 
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 
 52/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2013. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyja a 2. 
melléklet szerinti tartalommal.  

  

Felelős:            Darabos Béla  polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző. 
Határidő:         azonnal. 

 



 
Horváth Miklós velemi polgármester 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 65/2013.(VIII.08.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2013. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyja a 2. 
melléklet szerinti tartalommal.  

   

Felelős:            Horváth Miklós  polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző. 
Határidő:         azonnal. 

 

III. 

     NAPIREND UTÁN 

Horváth Miklós velemi polgármester 
Tájékoztatja a velemi képviselőket, hogy a Gesztenyeünnep szervezése ügyében már megkezdte a 
tárgyalásokat, de mint a rendőrségi beszámoló keretében elmondta, most mindent le kellett állítani. A 
minisztériumi döntés kedden várható. A fejleményekről a képviselőket folyamatosan tájékoztatni fogja. 
A velemi kommunális dolgozó betegsége idejére kellene valakit felvenni, aki a füvet lenyírja. A közcélú 
dolgozóval nem lehet elvégeztetni, mert nincs képesítése, és az egészségi állapota sem engedi meg. Minden 
háztartásba szórólapot juttattak el, egy ember jelentkezett, de sajnos neki sincs vizsgája a fűnyíráshoz. A 
mai napon a szomszéd településről jelentkezett egy ember, úgy gondolja, hogy heti egy alkalommal fel 
tudnák venni, vagy kérdezi, hogy fel lehetne-e venni.  
 
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető 
Megbízási szerződést kell vele kötni. 
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
A Leader pályázat rövid időn belül tárgyalási szinten lesz. 
A Kossuth utcai partfal szakadás pályázata lassan megy előre, Újvári Csabával holnap fog tárgyalni. Nincs 
még rendben minden ajándékozási szerződés. 
 
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program nagyon gondos munka, azt gondolja alapos, nagyon hosszú anyag. 
Uniós előírás, minden pályázatnak az elöljárója, ez a civil szervezetekre is vonatkozik. 
Kéri a képviselőket, hogy az észrevételek juttassák el a megadott határidőre. 
 
A faluba panaszkodnak, hogy disznótartás miatt nem tudják kiteregetni a ruhákat, nem tudnak 
levegőztetni. Utána nézett, hogy van-e rendelet az állattartásra az Önkormányzatnak, sajnos nincs. 
 
Horváth Attila bozsoki képviselő 
A Rákóczi u. 101/3. számú ház előtt a fűzfa baleset- és életveszélyes. Az E-ON-nak, vagy a tűzoltóknak 
kellene szólni. Egy nagyobb vihar, ha letöri az ágakat, vagy kidönti a fát, a kerítést is összetöri.  Sok a 
kerékpáros is, akár rájuk is eshet, a közeljövőbe ezt meg kellene oldani.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Fog szólni Tóth Pálnak, a területi képviselőnek, mert úgyis fognak jönni gallyazni augusztus hónapba. 
 
Banga László bozsoki alpolgármester 
Valakit meg kellene bízni a pályázat figyeléssel kapcsolatban. 



 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
A The InTim(e) Szolgáltató Kft. figyeli a pályázati lehetőségeket. 
 
Banga László bozsoki alpolgármester 
A temetőben lévő Sibrik-sírok rendbetételével mi lesz. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Felmérték a hadisírokat és hősi emlékműveket. Reméli, van oka, hogy miért. 
 
Banga László bozsoki alpolgármester 
Minden örökös gondozza a sírokat, a Sibrik-sírokat is gondozza a tulajdonos. 
 
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 18.35 
órakor lezárta és Bozsok Község Képviselő-testületének zárt ülést rendel el. 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Miklós       Darabos Béla 
   polgármester                    polgármester  
      
 

 

Dr. Zalán Gábor 
jegyző 


