Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
6-A/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Martini Tibor
ifj. Dóra Vilmos
Burányi Zoltán képviselők
Veilandics Eszter

körjegyző

Nagy Györgyné

gazdálkodási előadó

Igazoltan távol: Hima István
Bősze Kolozs polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 6
képviselőből 5 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag
fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
2./Napirendi pont
2008. évi zárszámadás
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
3./Napirendi pont
Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása pályázat
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
4./Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
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Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester:
módosítani.

Felkérem

körjegyzőnket,

ismertesse

miért

szükséges

rendeletünket

Körjegyző: A már többször emlegetett út a munkához program következménye, hogy az
önkormányzat nem tud közcélú illetve közhasznú dolgozókat foglalkoztatni, megszüntették a
támogatást. Így nincs, aki elvégezze a közterületek rendbe tételét.
Mivel létszámcsökkentést hajtunk végre az iskola megszűntetése miatt kérdéses volt, hogy
létszámkeretünket bővíthetjük e. A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után, mivel a
létszámcsökkentés közalkalmazottakat érint, így fizikai állományunkat kibővíthetjük, melyet
2 fővel meg is teszünk.
Polgármester: Amennyiben kérdés nem merül fel, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendelet hozta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009.(IV. 23.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (II.19.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./Napirendi pont
2008. évi zárszámadás
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester: Felkérem gazdálkodási előadónkat, ismertesse miért szükséges rendeletünket
módosítani.
Gazdálkodási előadó: Ismerteti a zárszámadást.
Polgármester: Amennyiben kérdés nem merül fel, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendelet hozta:
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Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009.(IV. 23.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./Napirendi pont
Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása pályázat
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester: Előző működésképtelen pályázatunkat elutasították, most a következő
ütemben újra megpróbáljuk benyújtani.
Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be az
Önkormányzati Miniszterhez a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
jogcímére a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 6.
számú mellékletének 3. pontja alapján.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
4./Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Létszámcsökkentő pályázat módosítása
Polgármester:
hiánypótlását.

Felkérem

körjegyzőnket

ismertesse

a

létszámcsökkentő

pályázat

Körjegyző: Tájékoztatja a részletekről a testületet.
Polgármester: Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
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Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2009.(II.20.) ÖM rendelete alapján
benyújtott pályázatához készült 26/2009.(III.24.) számú testületi döntésének 4. pontját a
következőképpen módosítja, illetve egészíti ki:
/1/ Bezi Község Önkormányzatának összesített létszáma 2009. január 1-én 13 fő. Ebből az
önkormányzati hivatalnál 2 fő, míg a Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda intézményében
11 fő foglalkoztatott szerepel.
/2/ A létszámcsökkentési döntés során 9 fő foglalkoztatott személy kikerül az önkormányzat
összlétszámából (6 fő továbbfoglalkoztatása a lébényi Általános Iskola, Óvoda és AMI
keretén belül biztosított, 3 fő állása megszűnik)
/3/ 2009. július 1- től 2 fő alkalmazottat az önkormányzat fenntartásában lévő Bezi Konyha
vesz át.
/4/ A létszámcsökkentési döntést követően az átvett közalkalmazottakkal az összlétszám az
önkormányzatnál 4 fő lesz.
/5/ A testület utasítja a gazdálkodási előadót, hogy a költségvetési rendeletet módosítsa a
létszámcsökkentési döntésnek megfelelően.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester tiszteletdíja
Körjegyző: Polgármester úr azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy a munkájáért végzett
juttatását szeretné megváltoztatni.
A jelenlegi költségtérítés összege 40.950 Ft, melyet a következő hónaptól nem venne fel,
tiszteletdíjának összegét pedig bruttó 25.000 Ft kérné megemeltetni. Az önkormányzat
számára járulékokkal együtt 33000 Ft –t jelentene ez a lépés.
Az önkormányzatot, illetve a falut természetesen teher emiatt nem érné. 7950 Ft plusz
pénzösszeg maradna a község kasszájában.
Polgármester: Ha már az állam minden támogatást csökkent, illetve elvesz a falutól, legalább
a helybéliek legyenek toleránsak.
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással (Bősze
Kolozs) a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
1./ A Képviselő-testület 2009. május 1-jétől Bősze Kolozs Sándor társadalmi megbízatású
polgármester részére 161500 Ft havi tiszteletdíjat állapít meg.
Költségátalány nem kerül megállapításra a polgármester előzetes kérelme alapján, nem tart
igényt e juttatásra.
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2/. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, a határozatból eredő feladatok végrehajtására,
gondoskodjon a tiszteletdíj kifizetéséről.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Polgármester: Felkérem körjegyzőnket ismertesse a módosításokat.
Körjegyző: A módosítások a következőek:
A 2009. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat ez év novemberében megjelent módosítása
szerint 2009. január 1-től a Szoctv. 120-122.§-a alapján kötött szerződés, vagy külön
megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, illetve a pedagógiai
szakszolgálati feladatok esetén a Tv.8 sz. melléklet IV. 2.2.2 pontja szerint a többcélú
kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott
intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati
társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM
rendeletben foglaltaknak megfelelően. Tehát szakember közös foglalkoztatásával a logopédiai
feladat nem ellátható.
A fentiek miatt a Megmentő KHT által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatra
és a munkaszervezet által foglalkoztatott logopédus által ellátott gyermekek után nem hívható
le a kiegészítő normatíva, ezért a feladatok átszervezése vált szükségessé.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a jövőben Szilsárkány, Rábasebes,
Rábapordány települések másik szolgáltatóval kívánják elláttatni, Fehértó, Bezi települések
pedig nem igénylik ezt a szolgáltatást.
A Társulási Tanács 58/2008(IX.18) számon határozatot hozott arról, hogy a családi napközis
ellátást biztosítja abban az esetben, ha az ezt igénylő önkormányzat vállalja a
jogszabályoknak megfelelő helyiség biztosítását, a felmerülő költségek és a támogatás
különbözetének megtérítését a Társulás részére.
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Dóra Vilmos) és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Csornai Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási megállapodás módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Utcalezárás
Polgármester: A Nefelejcs utcában lakók kérelemmel fordultak az önkormányzathoz az utca
lezárása érdekében. Képviselőjük Farkas Ervin tisztelendő Úr, aki meg is jelent az ülésen
aláírásokat tartalmazó kérelemmel.
Tisztelendő Úr: Ismerteti a kérelem tartalmát és célját. Mindenki tudja, hogy betörtek
hozzám a napokban, korábban pedig több helyen történtek lopások, rendkívül rossz a
közbiztonság, kérném a testületet, tegyen ez ügyben lépéseket. Véleményünk szerint, ha a
Nefelejcs utca egyirányú lenne, visszaszorulna a bűnözés.
Kovács György alpolgármester: Megértem a lakók kérését, de nem vagyok abban biztos,
hogy így sok sikert érnénk el. Ha le is zárjuk az utat a szántókon is elmenekülhetnek a betörők
a temető felé. A mezőgazdasági munkagépek miatt pozitív a lezárás, de az építkezés és a
telkek eladása miatt nem tartom jó ötletnek.
Dóra Vilmos képviselő: Hasonló a véleményem az előttem szólóval. Biztonsági kamera
felszerelését javaslom a faluban, amit amúgy már többször szóba hoztam. A boltnál
elhelyeztem 300 ezer forintért jó minőségűt vásárolhatna az önkormányzat, szerintem lenne
elrettentő hatása.
Martini Tibor és Burányi Zoltán képviselők: A lezárást nem tartom jó ötletnek, így minden
utcában lakó kérhetné az egyirányúsítást.
Tisztelendő Úr: Természetesen a fő utakat nem lehet zsákutcává nyilvánítani, de ez
önkormányzati út, véleményem szerint az lenne a megfelelő, ha az ott lakók járnak arra.
Sajnos ez nem így van, nagy az átmenő forgalom.
Polgármester: Az az utca nem arra készült, hogy nagy forgalmat elbírjon. Javaslatom szerint,
a járőrnek kellene többször a községben megjelennie, mind nappal és éjjel is, lejelentkezve az
önkormányzatnál. Támogatását megemelnénk, fel is veszem vele a kapcsolatot, illetve
biztonsági kamerákra is kérjek árajánlatot.
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Martini Tibor és Burányi
Zoltán) és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes megoldással lezárja a
Nefelejcs utcát egyirányúsítva ezzel, és elhelyezi a zsákutca táblát.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A Tisztelendő Úr elköszön, és elhagyja a termet.
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Házi szociális gondozói képzés
Polgármester: Körjegyzőnk utána nézett milyen végzettség szükséges a házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés munkakörök betöltéséhez. Sajnos községünkben nincs ilyen végzettségű
személy. Képzés a hetekben indult Sopronban.
Javaslom tanítassunk ki egy személyt, hogy a jövőben az önkormányzat saját maga
végezhesse e feladatot, ne kelljen társulnia.
Gayer Lajosné jelentkezett is, pénteken és szombaton vannak a tanítások, ha úgy dönt a
testület, holnap már utazik is és részt vesz a képzésen.
A képzés ára 250.000 forint, a vizsgadíj 30.000.
Támogatásként az önkormányzat állhatná a felét, melynek feltétele tanulmányi szerződés
megkötése.
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Gáyer Lajosnét a házi
szociális ápoló képzés elvégzésében, a feltételekről tanulmányi szerződést köt a két fél.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Belső ellenőrzési jelentés
Körjegyző: A zárszámadással egy időben kerül elfogadásra Bezi község belső ellenőrzéséről
szóló jelentés, beszámoló. A Csornai kistérség keretén működik belső ellenőrzési
„rendszerünk”.
Polgármester: Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2009 /IV. 23./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a belső ellenőrzésről szóló
jelentést.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2009. április 30.
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Bírósági tárgyalás
Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy 2009. április 21.-e napján megtartották a
tárgyalást, ahol ítélet is született Bezi község javára. Megegyezés született Fehértó
Önkormányzatával. 5 napon belül a normatíva utalásra kerül, a kamatok pedig 2009.
augusztus 31.-ig.
Orvosi rendelő
Polgármester: Jövő héten történik meg a következő, március 30. -ig esedékes elszámolás, a
körjegyző a pályázatíróval közösen készíti. A végső pedig április 30.
TRFC
Polgármester: 2009. április 2-án a TRFC pályázatot ellenőrizték. Az ellenőrzés során
mindent rendben találtak.
Mozgókönyvtár
Polgármester: Az ellenőrzés megtörtént, rendben lezajlott.
Margit Kórház kérése
Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a tüdőszűrő leletek kiértékeléséhez szükséges
személyi állomány megteremtéséhez kéri a Margit Kórház anyagi segítségünket.
Önkormányzatunk anyagilag nem áll olyan pozitívan, hogy támogatást nyújtson,
nyilatkozatomat jövő héten küldöm részükre.
A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági
ügy kerül elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.
Bősze Kolozs
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

Kovács György
jegyzőkönyv hitelesítő

Hima István
jegyzőkönyv hitelesítő
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