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I. 

NAPIREND ELŐTT 

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester köszönti a megjelenteket, jegyző urat, 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 3 fő jelen van, Velem község 
részéről az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az ülést megnyitja.  

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi 
pontok megtárgyalására.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

 
 54/2013.(VIII.28.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28. napján megtartott 
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

  

NAPIRENDI PONTOK: 
  

1. Velem község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Előterjesztő:      Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 

2. Bozsok község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

3. Velem község rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási 
célú használatáról  

             Előterjesztő:      Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 

4. Bozsok község rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási   
célú használatáról 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

5. Bozsok község településszerkezeti tervének módosításáról 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

6. Velem község középtávú pénzügyi terve 
Előterjesztő:      Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 

7. Bozsok község középtávú pénzügyi terve 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

8.  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 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot:   
 
 66/2013.(VIII.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28. napján megtartott 
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:  

  

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Velem község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Előterjesztő:      Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 

2. Bozsok község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

3. Velem község rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási 
célú használatáról  

             Előterjesztő:      Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 

4. Bozsok község rendelete az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási   
célú használatáról 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

5. Bozsok község településszerkezeti tervének módosításáról 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

6. Velem község középtávú pénzügyi terve 
Előterjesztő:      Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 

7. Bozsok község középtávú pénzügyi terve 
Előterjesztő:      Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

8.  Egyebek 

  

Felelős:                 Horváth Miklós polgármester 
Határidő:              azonnal  
  

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

 
 



II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1. VELEM KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 
 Előadó: Horváth Miklós Velem község polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A bozsoki együttes ülésen már volt róla szó, ahol felhívták a 
képviselők figyelmét, hogy a megadott határidőig tegyék meg észrevételeiket.  
Kéri a képviselők kérdéseit, véleményeit. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Először is szeretné megköszönni a kolléganő, Bernáth Ildikó munkáját, aki az anyagot összeállította.  Ez a 
helyi esélyegyenlőségi program mindenki előnyére válik. Aki az anyagot elkészítette, megírta és egyeztette, 
kellő és átfogó képet kapott a településekről. Ezzel eleget tett a törvényi előírásoknak mindkét község. A 
községek pályázatot nyújthatnak be, és az Uniós pénzek lehívására is jogosultak.  
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
Köszöni a jegyző úr tájékoztatását. Ő is köszöni a kolléganő lelkiismeretes munkáját.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
  

67/2013.(VIII.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebtv) 31. § (1) 
bekezdése szerinti kötelezettsége körében Velem Község Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

    

Felelős:            Horváth Miklós polgármester 
Határidő:         folyamatos, ill. intézkedési terv szerint 
  

  

 2. BOZSOK  KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 
 Előadó: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Darabos Béla  bozsoki polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
megalkotta 

55/2013.(VIII.28.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebtv) 31. § (1) 
bekezdése szerinti kötelezettsége körében Velem Község Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.  

   

Felelős:            Darabos Béla polgármester 
Határidő:         azonnal 

 
   

 3. VELEM KÖZSÉG RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ 
 KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL 
 Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester 
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
Átadja a szót jegyző úrnak.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
15 nap áll rendelkezésre, hogy a települések megalkossák a rendeletet. 
A közterület használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni.  A 
kormányhivatal hatósági szerződésben megállapodik a kérelmezővel. A hatósági szerződést a település 
képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerű ezt a hatáskört átruházni a 
polgármesterre.  
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
Megkérdezi, hogy maximum összeg szerepel-e a rendeltben. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Igen.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
megalkotta 

 

Velem község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  
 



4. BOZSOK KÖZSÉG RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ 
KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL 

 Előadó: Darabos Bála Bozsok község polgármestere 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 

Horváth Miklós  ülést vezető velemi polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. 
Átadja a szót Darabos Béla bozsoki polgármester kollégának. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Nincs hozzászólása úgy gondolja az előző napirendi pontban minden lényeges dolog elhangzott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
megalkotta 

 

Bozsok község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
  

5. BOZSOK KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 Előadó: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester 
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Felkéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A polgármester úrral részt vettek az Állami Főépítészi Iroda által megtartott egyeztető tárgyaláson, melyen 
a felelős tervező, Gergye Péter is részt vett. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az elírási hibákat ki lehet 
javítani.  A javításokat elkészítette a tervező, melynek az egyeztetése megtörtént a Főépítészi Hivatallal. 
Elhárul minden akadály, ha a testület elfogadja a határozati javaslatot.  
Javasolja, hogy a döntést hozza meg a képviselő-testület, hogy a tervező tovább tudja folytatni munkáját. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
A tervező próbálta rendbe tenni a rendezési tervet. Jövőre lesz lehetőség a felülvizsgálatra akkor tudják 
teljesen rendbe tenni a rendezési tervet. Vannak kérelmek a külterületek vonatkozásában. Aki módosítani 
akarja a rendezési tervet, annak a költségeket vállalni kell, ha nem, akkor meg kell várni a jövő évet. 
Bárdics Barnabás nem jelzett vissza, a hűtőház gerinc magassága miatt beadott kérelme ügyében. Ha most 
akarja a módosítást, akkor javasolta, hogy a tervezővel beszéljen, hogy milyen költség vonzata lenne.  
 



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester javaslatára Bozsok Község Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 56/2013.(VIII.08.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti tervet, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 8. §, 10. § és 11. §-a 
előírásainak megfelelően, az alábbiak szerint: 

A településszerkezeti terv javított jóváhagyandó munkarésze az TSZ-M/1.sz. módosított 
Településszerkezeti terv és leírása.  

   

Felelős:             Darabos Béla polgármester 
Határidő:         folyamatos 
  

Darabos Béla bozsoki polgármester 
Szavazásra bocsátja Bozsok Község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási tervének 
jóváhagyásáról szóló rendelet módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
megalkotta 

 

Bozsok község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelete  

Bozsok Község Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 
szóló 8/2004.(IX.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  
 

6. VELEM KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ PÉNZÜGYI TERVE 
 Előadó:  Horváth Miklós Velem község polgármestere 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a jegyző úr tájékoztatását. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A költségvetési évet követő három évre meg kell állapítani a saját bevételeket, és az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét. Ha valakinek hitele lenne, akkor azt is fel kell tüntetni. 
Ő úgy gondolta, ha a költségvetésbe nem szerepeltették, akkor nincs, de ezentúl bele kell írni, ha nulla 
akkor is.  
Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot 
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50 %-át. Saját bevételnek számít a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon 
és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az 
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, a bírság, pótlék- és díjbevétel, 
valamint a kezességvállalásból származó megtérülés.  



A Gesztenyeünnep szerepel, a szeszfőzde bérleti díja, az jobb, ha több lesz a bevétel, illetve a Kossuth 
utcai ingatlan és a gépjármű adó. Egy társaság van, akinek több autója van, régóta fontolgatja, hogy 
elmegy, ezért így prognosztizálták a bevételt. A bírság az adó késedelmes befizetéséből adódik. A 
talajterhelési díj vonatkozásában, Velemben majdnem mindenki rá van kötve a közcsatornára. Bozsoknál 
szerepel egy vagyonértékesítési bevétel. 5.700,- E Ft.  
 
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester 
A jegyző úr a bevételeket említette, tudomása szerint a szeszfőzde bérlője elvitte a bérleti szerződés 
módosítását, de még nem írta alá. Nem érti, pedig megegyeztek a bérlővel, és az szerepel a szerződésben, 
amit a bérlők elfogadtak szóban a testületi ülésen. Ha a bérlő aláírja, az önkormányzat részéről azonnal 
aláírásra kerül.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Megkéri a kirendeltség vezetőt, hogy írjon levelet a bérlőnek, és kérje, hogy 3 napon belül aláírva juttassa 
vissza a szerződést, mert ha nem akkor él a korábbi szerződés. 
 
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
Ha hitelt veszünk fel, akkor a saját bevételig lehet felvenni. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Igen, körülbelül így a fele. 
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
A ténylegest veszik figyelembe nem a tervezetet. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Bozsoknak mondja: megjelent az ÖNHIKI, szeptember 1-ig lehet igényelni. Hétfőn a pénzügyes 
kolléganővel megnézik, és akkor indulhat. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
  
 68/2013.(VIII.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek 
összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2013-2016. évekre az 1. számú 
melléklet szerint állapítja meg.  

  

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

 
 
 

7. BOZSOK KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ PÉNZÜGYI TERVE 
 Előadó:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester 
Átadja a szót Darabos Béla Bozsok község polgármesterének. 
 



 
Darabos Béla bozsoki polgármester  
Úgy gondolja, hogy jegyző úr részletes tájékoztatást adott az előző napirendi pont keretében. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 57/2013.(VIII.28.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek 
összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2013-2016. évekre az 1. számú 
melléklet szerint állapítja meg.  

  

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

 
  7. EGYEBEK 

 
Hozzászólások: 

Horváth Miklós ülést vezető bozsoki polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy hétfőn elkezdődött a költségvetésben szerepelő önkormányzati utak 
javítása. A gépek elé álltak az emberek, és nem engedték a kavicsot lerakni, mondván az egészségre 
ártalmas anyagot tartalmaz, ennek ellenére azt kéri az alpolgármester úrtól, hogy készítsen fényképeket az 
utakról. Most be kell vizsgáltatni a kavicsot, engedélyeket kell beszerezni.  
 
A természeti káresemény miatt nagyon sokat dolgoztak. A gázmű és vízmű saját maguk akarják elvégezni a 
munkát, természetes az önkormányzat költségére.  Meghívásos közbeszerzést fognak indítanak. 
 
A Gesztenyeünnepről most dönt a közgyűlés, ha eredmény van, tájékoztatni fogja a képviselőket.  
 
Vasárnap letelik Perendy István közcélú foglalkoztatott alkalmazása. A kilátások nem a legjobbak, holnap 
reggelre hívta Perendy Istvánt és Bónya Lajost. Perendy Istvánnak megköszöni a munkáját, Bónya 
Lajosnak elmondja a mihez tartást, ugyanis hétfőtől ő lesz a közcélú foglalkoztatott. Ha a viselkedése nem 
lesz megfelelő, azonnal megszünteti az alkalmazását.  Köszöni a kommunális dolgozó segítségét. 
 
Tegnap újjá alakult a Kőszeg Város és Térsége Társulása.  Tudomása szerint Lukácsháza is részese 
szeretne lenni.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tavaly megszűnt a Kistérségi Társulás, a törvény hat hónapot adott a felülvizsgálatára.  A Társulási 
megállapodás módosítását elfogadták. A kőszegi hivatal dolgozóit terheli a munka, mivel új 
munkaszervezetet nem tartanak fenn. A településeknek ez most jobb, mert addig amíg a Többcélú 
Kistérségi Társulás Munkaszervezete látta el a feladatokat, addig nem láttak a számok mögé, de most igen. 
A kőszegi hivatal dolgozóinak a bére 95 %-on van tervezve, rengeteg túlmunkát jelent a plusz feladat 
ellátása. Most már utolérték magukat, a túlmunkát ki kell fizetni, az első félévben már egy felsőfokú 
végzettséggel rendező járulékkal terhelt bérének megfelelő összeget fizettek ki. 
Terhet jelent a gyermekétkeztetés, a központi orvosi ügyeletet továbbra is kistérségi szinten akarják 
megoldani, a Pusztai EÜ. Bt. elnyerte a szolgáltatást, csupán 5,- Ft-ot emeltek. Mondván orvos és nővér 
gondokkal küzdenek, nem nagyon vállalják az ügyeletet. A nyugat nagyon vonzó, ezért kérte a minimális 
emelést, hogy a dolgozók bérét tudja kompenzálni.  Az orvosi ügyelet fejlesztése elindult a volt 
gyógyszertár helyén, a Pusztai Bt. nyerte el a pályázatot.  Reméli, hogy még színvonalasabb szolgáltatást 
tudnak nyújtani. Valamennyi polgármestert újra delegálták, mert így van a legjobban képviselve a település.  



Valamennyi képviselővel régóta együtt dolgoznak, nekik sem idegen a jogutód szervezet.  Az SZMSZ-t 
tegnap elfogadták. Egy bizottsága van, a pénzügyi, 7 főről 5 főre csökkent. Az elnök Krizmanich István, 
két külsős tagja van, Bokor Csaba és Kőhalminé Major Judit. Innentől fogva már az új társulás fog 
működni. Minden Önkormányzat kifejezte szándékát, a központi ügyelet és egyéb feladatok még mindig 
így olcsóbbak és gazdaságosabbak.  
A köznevelési intézmények kikerültek, a bölcsőde és a többi maradt.  
 
Tóth Péter velemi alpolgármester  
A régi megszűnt, 11 fő volt, most hányan vannak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
1 fő. 
 
Tóth Péter velemi alpolgármester 
1 fő végzi azt a feladatot, amit eddig 11 végzett. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
1 embert kapott a polgármesteri hivatal, azt is úgy, hogy meg kell vizsgálni, szükség van-e a munkájára. A 
pénzügyi osztálynak 22 költségvetést kell készíteni.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Köszöni jegyző úr átfogó tájékoztatását. 
Szerencse, hogy az orvost sikerült megtartani, elég nehéz volt a hegyaljai településekkel, nagyon sokat 
kellett tárgyalni. Igaz a mai napig nem tudni, hogy miért változott meg a többi település véleménye az 
utolsó pillanatban.  
 
Szeretné megragadni az alkalmat, és Bozsok Község Képviselő-testülete nevében gratulál Horváth Miklós 
Velem község polgármesterének az augusztus 20-i kitüntetéséhez. 
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
Köszöni, nagyon sok kellemes telefont kapott. Mielőtt tévednének, elmondja, hogy ez pénzzel nem jár. 
Továbbra is így szeretne dolgozni, sőt még nagyobb elánnal. 
 
Tóth Péter velemi alpolgármester 
Velem képviselő-testülete nevében ő is gratulál, illetve a falu nevében.  
Jön a fűtési szezon, itt a nagyterembe lévő kályhát kellene kijavítani. Félig le kellene bontani, mert nem 
fuga probléma van. Erre pénzt kellene biztosítani.  
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
Most éjjel, nappal számolni kell. Reméli, hogy a káresemény összege nem emelkedik. Kéri a kolléganőtől, 
ezt írja fel, előre nem tud mondani semmit, majd visszatérnek rá.  
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
Két kérdése van: a kommunális dolgozó helyettesítésére nem lett felvéve senki, a pályázat figyelésével van-
e valaki megbízva. 
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
Nem lett felvéve senki a kommunális dolgozó helyettesítésére, mert a felhívásra nem volt jelentkező. 
Pályázat figyelő cég nincs megbízva. 
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
Akkor nem tudja honnan vette. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Bozsoknak van. 
 
 



Horváth Miklós velemi polgármester 
Bozsoknak az a cég végzi a pályázat figyelését, aki a LEADER pályázatot készítette az Alapítványnak. 
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
A Cáki Natúr Napon fát adtak a településeknek, Velemnek is adnának 5 db-ot, vajon el tudnánk-e ültetni. 
Gondolja a temető parkolóba kellene.  
 
Horváth Miklós velemi polgármester 
1 db-ot már kaptak, azt a Millenniumi Emlékparkba ültették el. Az alpolgármester úr gondolja át. 
 
Szél Józsefné velemi képviselő 
Javasolja, meg kellene nézni, annyit megér. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Bozsoknak lenne még egy megtárgyalni valója.  
A Kultúrotthon hátsó helyiségének a vízvezeték- és fűtési rendszer kialakítására beérkeztek az árajánlatok.  
Az árajánlatokat megnézve megállapítható, hogy Jakab Balázs bozsoki vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb, 
képviselő-testületi döntés szükséges a költségek kifizetéséhez. 
A polgármester javasolja, hogy Jakab Balázs árajánlatát fogadják el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester javaslatára Bozsok Község Képviselő-testülete 3 
igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 58/2013.(VIII.28.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

 Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Jakab Balázs bozsoki 
vállalkozót, hogy a faluház hátsó helyiségének vízvezeték és fűtés szerelési munkálatait az 
árajánlatban szereplő 84.900,- Ft- összegért elvégezze. 

  
  
Felelős:            Darabos Béla polgármester 
Határidő:         értelem szerint 

 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Nagy Gábor kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, a kérelem kapcsolódik a rendezési tervhez. A 
kérelmező hátsó kertjénél volt egy tűzoltó út, melyet megvásároltak. A hátsó utat szeretnék megszüntetni. 
A szomszédos telkek megközelíthetőségét nem akadályozza. A 278/2 hrsz., a 278/4 hrsz. és a 276 hrsz. 
ingatlanok tulajdonosai a Rákóczi utca felől meg tudják közelíteni az ingatlant. A 283 hrsz. ingatlan elölről 
és hátulról is megközelíthető. Az új rendezési tervben kéri a kérelmének figyelembevételét. A 
telekmegosztást, és a földhivatali átvezetést saját költségén elvégeztetni. 
Javasolja, hogy levélben tájékoztassák a kérelmezőt, hogy a rendezési terv felülvizsgálatára 2014. évben 
kerül sor. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Javasolja, hogy a soron következő ülésen tárgyalja a testület.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Az Imperiál Pub mellett lévő területtel kapcsolatban gond volt. A tulajdonos nem kaszáltatta le, ezért 
kényszerkaszálást kellett végeztetni Kutits László bozsoki vállalkozóval. A kaszálás 4.200,- Ft-ba került, 
melyet a tulajdonosnak továbbszámláznak.  Véleménye szerint ez nevetséges összeg, ezután sem fogja 
lekaszáltatni, ha ennyiből megússza. Valahogy meg kellene büntetni. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ha újból előfordul ez a probléma, akkor jelenteni kell a Járási Hivatalnál és szabálysértést kell 
kezdeményezni. 
 



 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
A közcélú foglalkoztatott Janzsó József, a következő Kappel Attila lett volna, de időközben talált munkát, 
biztonsági őrként fog dolgozni. Mivel más személy nem áll rendelkezésre, így a következő két hónapban is 
Janzsó József lesz alkalmazva. 
 
Szeptember 14-én kerül megrendezésre a Bozsoki Szüret, melyre mindenkit szeretettel várnak, a meghívót 
küldeni fogják.                
 
 
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 18.40 
órakor lezárta. 

 

 

k. m. f. 

 

 Horváth Miklós       Darabos Béla 
   polgármester                    polgármester  
      
 

 

Dr. Zalán Gábor 
jegyző 


