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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Hima István
Martini Tibor
ifj. Dóra Vilmos
Burányi Zoltán képviselők
Veilandics Eszter

körjegyző

Meghívott vendég: Mesterházy József Enese község polgármestere
Bősze Kolozs polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 6
képviselőből 6 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
Az Enesei Önkormányzat megkeresésének megbeszélése az iskola fenntartó társulás
felmondásából adódó problémák ügyében
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda megszüntető határozatának módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
3./Napirendi pont
Lébényi Közoktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
4./Napirendi pont
Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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5/Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Az Enesei Önkormányzat megkeresésének megbeszélése az iskola fenntartó társulás
felmondásából adódó problémák ügyében
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
A polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Bősze Kolozs: Korábban felmerült, hogy Bezi tagiskolája lehetne az enesei iskolának, de ez
nem valósult meg. Lehetőségként még a fehértói, illetve az ikrényi iskolához való csatlakozás
jött szóba, végül Lébénnyel sikerült társulást létrehozni.
Bezi korábban Enesével kötött egy társulási megállapodást, és Lébény kérése az volt, hogy ezt
szüntessük meg, nehogy előforduljon az, hogy a normatívát Enese Bezi után is megkapja. A
Magyar Államkincstár Enese és Bezi közös kérésére megküldte állásfoglalását, melyben
jogszerűnek vélik Bezi Enesével és Lébénnyel egyidejű intézményfenntartó társulását, de a
végén feltűntették, hogy a határozat csak szakmai véleménynek minősül, mely a bíróságon
nem perdöntő.
Mesterházy József: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy beszélt az Államkincstárral is,
ahol tájékoztatták, hogy a határozatot hatályosnak vélik, és emiatt normatívát vissza nem
vonnak. Attól függetlenül, hogy az a határozat a bíróságon nem jogerős és perdöntő. Eddig is
Enese volt a gesztora a felső tagozatra vonatkozó társulás működtetésének, ami azt jelenti,
hogy a felelősséget is Enese viselte. Ha a normatívát jól igényelték le, nem okoz további
gondot, azonban ha az igényelt összeg rossz volt, Bezinek is fizetési kötelezettsége keletkezik,
ha ebből vissza kell fizetni az államnak.
Tekintettel a régi jó kapcsolatra Enese és Bezi között, szeretné továbbra is fenntartani az
iskolafenntartó társulást. A védőnői körzet felbomlásakor Enese Fehértó és Bezi felé is tett
gesztust és segített.
Véleménye szerint újra meg kellene kötni az iskolafenntartó társulást, amit a képviselőtestület pár hónappal ezelőtt felbontott. Hozzáteszi, hogy –ahogy az a minisztériumi iratban is
szerepel – semmi nem tiltja azt, hogy egy önkormányzat két helyre társuljon. Erre jelenleg is
van példa. Kisbabot Enesével és Bágyogszováttal is kötött iskolafenntartó társulást, melyet a
Magyar Államkincstár a kétszeri ellenőrzés alkalmával sem kifogásolt.
Elmondja, hogy egy általános iskolát fenntartani nem olcsó dolog, 19-20 millió forintos
hiánnyal kell számolnia Enesének, ami gyerekekre leosztva 92 ezer forint. A hiány
csökkenne, ha mindegyik társult önkormányzat befizetni azt az összeget, amiben
megállapodtak, akkor a hiány is kevesebb lenne. Bezinek kb. 1,5 millió forintot kellene
befizetnie, és bízik benne, hogy sikerül közös nevezőre jutni.
Megérti Bezit, amiért a kedvezőbb megoldást választott és Lébénnyel kötött egy tárulási
megállapodást, azonban ez nem zárja ki azt, hogy Enesével is kössön. A társulás felbontása a
bezi gyerekeket is érinti, hiszen a bérletet eddig Enese önkormányzata vette meg, de mivel
jelenleg nincs társulási megállapodás, a bérletet sem veszi meg Enese.
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Bősze Kolozs: Kérdi, van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz.
Dóra Vilmos: Véleménye szerint nem okozott volna gondot a társulás mindkét irányba való
megkötése, ha Bezi nem üti meg a bokáját a művészeti oktatás miatt, valamint Lébény
kijelentette, hogy nem szeretné, ha Enesével is társulna Bezi.
A jogbizonytalanság miatt az állásfoglalást nem tartja garanciának.
Mesterházy József: Alaptalannak gondolja a félelmeket.
Kovács György: Kéri, hogy ne menjenek bele a művészetoktatás témájába.
Mivel Enese a gesztor, többlettámogatást kap a társulás, a gyerekek után. Kérdi, mennyi ez
gyermekenként.
Mesterházy József: Csökken az összeg, szeptembertől 43 ezer forint lesz fejenként.
Kovács György: Hozzáteszi, hogy Enese elengedi a 78 ezer és a 43 ezer forint különbözetét,
tehát ennyi terhet levesz Bezi válláról.
Mesterházy József: Véleménye szerint eddig is jó kapcsolat volt a két település között, tehát
felesleges a jó viszony mérgezése.
Kovács György: Szerinte a többlettámogatási normatíva lesz az első dolog, amit el fognak
venni.
Mesterházy József: A többlettámogatások mindig magukban hordják ezt a veszélyt. Örökké
tartó megállapodások nem is lehetnek. A többi önkormányzattól sem kéri Enese a 92 ezer
forintot, hanem azt mondják, hogy kössék meg velük a megállapodást. 19 millió forint
egyelőre hiányzik az iskola költségvetéséből. Bármikor születhet egy olyan döntés, amiben
visszavonja az állam a normatívákat, és a társult településeknek kötelező lesz hozzátenni a
gesztor költségvetéséhez. Persze arról, hogy mi fog történni, csak találgathat mindenki. Idén
az enesei iskolában fejlesztésre nem került sor, minden pénzt a működésre fordítottak. Ahogy
már említette a polgármesternek, ha a Győri Kistérség iskoláit nézzük, akkor az enesei iskola
hatékonyság szempontjából az elsők között áll. A normatívákhoz viszonylag Enesének kell a
legkevesebbet hozzátenni. A racionális gazdálkodást és a törvényi kereteken belül maradást
tartja a legfontosabbnak.
Kovács György: Bonyolultnak, életszerűtlennek látja a helyzetet amiatt, hogy a település két
másik önkormányzattal is köt megállapodást, iskolafenntartó társulást.
Mesterházy József: Szerinte ez a helyzet nagyon egyszerű. A felsősök Enesére, az alsósok
pedig Lébénybe járnának.
Kovács György: Ezek szerint Enese és Lébény is megkapja a plusz normatívát?
Attól tart, hogy Bezi lesz az, aki két szék közül végül a padlóra esik. Lébény azért kötötte
meg a társulási megállapodást Bezivel, hogy a felső tagozatra is megkapja a társulási
normatívát.
Dóra Vilmos: Szerinte nem az életszerűségből, hanem a jogszerűségből kell kiindulni. Ami
problémát jelenthet, ha esetleg visszafizetésre kerül sor, mert kiderül, hogy mégis jogtalan az,
hogy Bezi két településsel kötött társulási megállapodást, akkor nem csak Enesének, hanem
Lébénynek is vissza kell fizetni a normatívát.
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Enese kap a gyerekek után normatívát, csak a kiegészítő társulási normatívát nem. Úgy
gondolja Enese így is kap gyermekenként 200 ezer forint körüli összeget, tehát a 43 ezer
forint, amiről szó van, az a támogatásnak csak egy része, amit a bezi gyerekek után az enesei
intézmény kap.
Bősze Kolozs: A támogatás közel 250 ezer forint, amit Enese a bezi gyerekek után kap.
Dóra Vilmos: Állami támogatásból nem lehet fenntartani egy iskolát.
Kovács György: Enese 92 ezer forintot kér Bezitől, pedig szerinte csak a 43 ezer forint
hiányzik most, hogy a társulás felbomlott.
Mesterházy József: A feladatot Enese látja el. Kéri nézzék azt a szélsőséges helyzetet, hogy
Enese azt mondja, hogy a bezi gyerekek holnaputántól nem járhatnak az enesei iskolába.
Tudja, hogy ez Enese ellen is szólna, mivel tizenöt gyerekkel kevesebb tanulójuk lenne, de
felteszi a kérdést, hogy mit tenne akkor Bezi, illetve a szülők mit tennének – mert hiszi, hogy
elvinnék a gyerekeiket Lébénybe. Kéri, hogy a képviselő-testület legyen tekintettel erre a
dologra is.
Kovács György: A 2,5 millió forint biztosan hiányozna Enesének, ha ilyen helyzetet
teremtene.
Mesterházy József: Ő nem szeretne konfliktust gerjeszteni. Szeretné fenntartani a jó
kapcsolatot
Bezivel, bár legyen tisztában vele a képviselő-testület, hogy lehet, hogy most Bezi van jobb
helyzetben, ez később változhat és előállhat olyan szituáció, mikor az enesei testület hozhat
Bezi számára kedvezőtlen döntést.
Hima István: Fehértónak mi lesz hosszútávon a haszna a csatlakozásból? Nem tudja, hogy
Fehértó mennyit tud azon spórolni, hogy reggel elviszi a gyerekeket iskolába, délután pedig
visszaviszi napközibe – az épületeket ugyanúgy fűteni kell. Mikor az iskoláról volt szó, Bezi
első gondolata az volt, hogy Enesével társuljon, de úgy, hogy az iskola itt maradhasson, ha
már Bezinek megvan a szép iskolaépülete.
Mesterházy József: Hozzáteszi, hogy ezt elmondta a bezi polgármesternek, hogy ez miért
nem valósulhatott meg. Ez azért nem működhetett, mert a tagiskola Enese osztályátlagát
annyira lecsökkentené, hogy Enese nem lenne jogosult azokra a normatívákra, amikre most.
2007 januárjában ezt minden polgármesternek, aki ilyen kéréssel állt elő, nemet mondott.
Dóra Vilmos: Emiatt is kellett végül Bezinek más megoldást keresnie. Bezi tette meg az első
lépést Enese fele. Enese nem tudta fogadni Bezit, így Bezi érdeke az volt, hogy keressen egy
„társat”. Enese érdeke, hogy valahogy kiegészíthesse a normatívát, Bezi érdeke pedig, hogy
minél kevesebb ráfizetéssel üzemeltessen iskolát. Bezi ezt Lébénnyel találta meg. A
legnagyobb problémát az okozza, hogy köthető-e két intézményfenntartó társulás egyidőben,
ha pedig nem, akkor Bezi mennyit akar/tud majd fizetni Enesének. Ez a kérdéskör nem
rosszindulat kérdése, hanem pusztán az érdekek érvényesítéséé. Nem tudja, hogy mit tenne az
enesei polgármester, ha ugyanebben a helyzetben lenne, mint most Bezi.
Mesterházy József: Szerinte Enese megfizetné a 43 ezer forintot gyerekenként.
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Martini Tibor: Magyarországon szabad iskolaválasztás van. Kérdi, hogy befolyásolják
egymást a dolgok ebben a fényben - tehát amit az enesei polgármester elmondott a pénzzel
kapcsolatban, illetve hogy a gyerekek oda járnak, ahova akarnak?
Mesterházy József: Bezi nem tartozik Enese beiskolázási körzetéhez (mert nincs társulási
megállapodás), így a bezi gyerekeket nem kötelező felvennie az enesei iskolának, mivel nem
járul hozzá az iskola működtetéséhez.
Bősze Kolozs: Hozzáteszi, hogy akit Enese felvett, azt nem tanácsolhatja el.
Mesterházy József: Úgy gondolja, a beszélgetést nem kellene ebbe az irányba elvinni. Ez
olyan szélsőség, ami nem hiszi, hogy érdeke Enesének, a bezi képviselő-testületnek és a bezi
szülőknek, valamint a bezi gyerekeknek.
Bősze Kolozs: Ha Enese nem fogadná a bezi gyerekeket, Bezi nem ijedne meg. Tárgyaltak a
lébényi polgármesterrel az iskolabuszt illetően. Fehértó, Győrsövényház és Bezi, ahonnan
gyerekeket lehetne szállítani. A lébényi iskola kompetenciamérései nagyon jók. Tehát ha
minden kötél szakad, Bezi Lébény irányába is tud lépni. Ha esetleg megszűnne Enesén a felső
tagozat, akkor Enese Rábapatona és Ikrény irányába mehet, Bezi pedig Lébény fele.
Mesterházy József: Szerinte ez nem fordulhat elő, mivel Enese egy mikroközségi központ.
Gyermekszerző akciók sok helyről indulhatnak, de Beziről az emberek Győrbe Enesén
keresztül járnak – a buszjáratok is így kerültek kialakításra, így az emberek nem valószínű,
hogy Lébény fele nyitnának. Természetesen meg lehet próbálni – de tisztában van a
képviselő-testület azzal, hogy a bezi szülők mit gondolnak ezzel kapcsolatban?
Bősze Kolozs: Ha egy háztól házig járó iskolabuszt tudnának indítani, a helyzet is sokkal
egyszerűbb lenne.
Hozzáfűzné az Enese által küldött levélhez, hogy a hangvétele leginkább egy főnök-beosztott
viszonyt tükröz. A jó viszony fenntartását viszont továbbra is fontosnak tartja.
Mesterházy József: A levéllel kapcsolatban elmondaná, hogy egyrészt nem hiszi, hogy az
enesei elkerülő átadási procedúrája a legmegfelelőbb hely arra, hogy a bezi polgármester
közölje Enesével, hogy fel kívánja bontani a társulási megállapodást, valamint hozzáteszi,
hogy ezt a hírt előzőleg már a faluban is hallotta. Másrészt pedig ha az enesei igazgató küld
egy levelet a bezi igazgatónak, hogy mely időpontban várja a bezi gyerekeket a beiratkozásra,
akkor azt valamilyen formában jelezni kellett volna, hogy mennek-e a gyerekek, vagy sem.
Bősze Kolozs: Elnézést kér azért, hogy az elkerülő átadási procedúráján elindult beszélgetés
kapcsán mondta el, hogy Bezi fel szeretné bontani a megállapodását Enesével.
Mesterházy József: Nem ezt tartja a legfőbb gondnak, hanem azt, hogy mások előbb tudták,
mint az, aki ténylegesen érintett az ügyben. Nem szeretné felfújni az ügyet, bár hozzáteszi,
hogy ő nem így intézte volna. Az alá/fölérendeltségi viszonnyal kapcsolatban nem ért egyet.
Bősze Kolozs: Amiatt érezte így, mert a 43 ezer forint/fő helyett a levélben már 92 ezer
forintról esik szó.
Mesterházy József: Kéri, hogy ezt a szövegkörnyezettel együtt értelmezzék.
Ismerteti a levél tartalmát.
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A levéllel azt szerette volna szemléltetni, hogy a társulási megállapodások előtt hogyan
fedezték az önkormányzatok az intézményi hiányt.
Dóra Vilmos: Szeretne hozzászólni ahhoz, hogy ő is szóba került, mintha akadályozni akarta
volna a gyerekek Enesére való beiratkozását. Az történt, hogy Eneséről átküldték a
beiratkozásról szóló leveleket, melyeket kiosztottak az összes leendő negyedikes szüleinek.
Mivel a gyerekek megjelentek Enesén, nem hiszi, hogy akadályoztatva lettek volna. A két
intézmény együttműködését nem tartja rossznak, hisz a két iskola közös programokat is
szervezett, valamint szakmai konzultáció is folyik a két intézmény között.
Mesterházy József: Hozzátenné, hogy amit elmondott, az igazgatóasszony elbeszélésén
alapult.
Dóra Vilmos: A bezi gyerekek az enesei iskola által szervezett nyílt napon is részt vettek.
Mesterházy József: Kéri, hogy miután mindenki elmondta a véleményét, szülessen döntés a
továbbiakról, és a legjobbat választva kössék meg újra a társulási megállapodást, és a
megállapított társulási összeget fizesse meg Bezi.
Dóra Vilmos: Enese tesz-e lépéseket azért, hogy megtartsa a mikrotérségi központi szerepét?
Itt arra, gondol, hogy tervezi-e iskolabusz indítását tekintettel a sok bejáró gyerekre, ugyanis
úgy tudja, hogy az iskolabusszal szállított gyermekek után komoly, körülbelül 90 ezer forint
normatíva jár. A másik kérdése, hogy Kónytól és Győrsövényháztól kér-e Enese plusz
hozzájárulást.
Mesterházy József: Nem kér Enese plusz hozzájárulást tőlük. Úgy gondolja, van olyan jó
buszközlekedés, ami nem teszi indokolttá az iskolabusz működtetését. Továbbá az iskolabuszt
indítását azért sem tartja szükségesnek, mert felsőben sok a délutáni foglalkozás, így a diákok
nem egy időben mennek haza. Tudomása szerint sem a kicsiknek, sem a nagyoknak nem okoz
gondot a menetrend szerint busszal való közlekedés.
Dóra Vilmos: Elhangzott, hogy 80 bejáró gyerek tanul Enesén, ez 7,2 millió forintot
jelentene az iskolabuszos szállítás esetén.
Mesterházy József: Szerinte ezt nem biztos, hogy a pénz alapján kell nézni, sokkal inkább az
számít, hogy mi a logikusabb. Tehát mivel a gyerekek más időpontokban végeznek,
értelmetlen az iskolabusszal négyszer fordulni.
Dóra Vilmos: Neki, mint szülőnek nem volna mindegy, hogy a gyerekét iskolabusz szállítja
háztól házig, vagy menetrend szerinti busszal megy-e, egyedül a buszmegállóktól az iskoláig
és haza.
Mesterházy József: Ezzel az érvvel szerinte sem lehetne vitába szállni, viszont ez a mi
kistérségünkben ez nem így működik sajnos.
Kovács György: A levél utolsó mondatával kapcsolatban van észrevétele. /Felolvassa/
Kérdése, hogy mik voltak azok a kompromisszumos javaslatok Enese részéről, amiket Bezi
nem fogadott el.
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Mesterházy József: A kompromisszumos megoldás az lett volna, hogy Bezi a 15*43 ezer
forintot megfizeti.
Bősze Kolozs: Ezt jó megoldásnak találta, fel is vetette a testületi ülésen, amit a testület nem
fogadott el.
Kovács György: Szerinte az önkormányzatok között a jó kapcsolat nem pénzkérdés.
Mesterházy József: Egy társulásban, ha anyagi kérdések is előjönnek, ott természetesnek
mondhatók a kisebb összezörrenések, hiszen mindenki megpróbálja a saját érdekeit érvényre
juttatni. Hogy Bezi Lébénnyel kötött egy megállapodást és ezáltal megtarthatta az iskoláját,
azt Enese nem nehezményezheti. Amit viszont igen, hogy a minisztériumból jött egy
egyértelmű állásfoglalás /igaz szerepel benne, hogy bírósági perben nem mérvadó/.
Veilandics Eszter: Az ellenőrzés alkalmával azt fogják megnézni, hogy Bezi kivel kötött
megállapodást. A lébényi jegyzőnő azért nem szeretné azt, hogy Bezi két iskolafenntartó
társulást kössön, mert Lébény nem akar normatívát visszafizetni, ha végül mégis
törvénysértőnek találják az Enesével és Lébénnyel is egyidejűleg megkötött megállapodást.
Bősze Kolozs: Kérdi, hajlandó-e Enese garanciát vállalni arra, hogy ha esetleg normatíva
visszafizetésre kerülne a sor, ő fizet. A művészeti oktatással kapcsolatban sem merült fel
senkiben, hogy baj lehet, végül mégis lett.
Mesterházy József: Elmondja, hogy a gesztor tartozik felelősséggel.
Bősze Kolozs: Természetesen Bezi számára is az volna a legjobb, ha megkötnék a két
társulási szerződést, viszont ezt nem merné vállalni, mert Lébény olyan megállapodást kötne
akkor Bezivel, amiben minden felelősség ebből adódóan Bezire hárulna.
Mesterházy József: Mivel Lébény a gesztor, és ő hívja le a normatívát, ilyen feltételt nem
támaszthat Bezivel szemben.
Hima István: Furcsának találja, hogy Enese Győrsövényháztól nem szed plusz pénzt, Bezitől
pedig szeretne. Mi történik akkor, ha a jövő évi választások után esetleg az új polgármesterek
úgy döntenek, hogy nem Enesére, hanem közelebb járatják a gyerekeket iskolába.
Mesterházy József: Úgy gondolja, hogy ezt a kérdés akkor kell megvitatni, ha majd
aktuálissá válik.
Kovács György: Felveti, hogy Enese miért nem fizettet azokkal az önkormányzatokkal
hozzájárulást, ahonnan gyerekek járnak az iskolába, viszont nincs társulási megállapodásuk
Enesével.
Mesterházy József: Megfontolandó javaslatnak tartja.
Kovács György: Nem érti, hogy miért van az, hogy Győrsövényházról külön buszjárat indul
Kónyba, mégis úgy döntenek a sövényházi szülők, hogy Enesére viszik a gyereküket.
Mesterházy József: Szerinte azért, mert az enesei iskola sokkal jobb, mint a kónyi.
Kéri, hogy szülessen döntés az Enese-Bezi társulási megállapodásra vonatkozóan.
7

Kovács György: Kérdése, hogy mennyi egy főre vonatkozóan a bérlet ára éves szinten?
Bősze Kolozs: 6 ezer forint. Ha esetleg úgy alakulna, hogy Bezi kifizeti a kért különbözetet,
akkor kedden már tanévnyitó, így csak néhány nap van a szülők értesítésére.
Dóra Vilmos: Azzal kapcsolatban, hogy melyik iskola milyen színvonalú, az országos
kompetenciamérés képet ad – amit ő nem feltétlen tart objektívnek. Ebben Enese Kónnyal
azonos szinten áll.
Mesterházy József: Ő sem tartja alapvetőnek, de a továbbtanulási eredmények mérvadóak
lehetnek.
Bősze Kolozs: Hozzátenné, hogy ő Eneséről Győrbe, a Kazinczy iskolába ment
középiskolába. Volt egy lébényi osztálytársa, aki kitűnő tanuló volt.
Mesterházy József: Szerinte nehéz az összehasonlítás, mert ez a gyerekek képességeitől is
függ, nem csak az iskolától.
Dóra Vilmos: A családi hátteret tartja elsősorban a leginkább befolyásoló tényezőnek a
gyerekek iskolai teljesítményét illetően.
Bőzse Kolozs: További hozzászólás, illetve kérdés hiányában mielőbbi döntési ígér
Mesterházy Józsefnek, és megköszöni részvételét a testületi ülésen.
Kérem, a testületet kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2009 /VIII.27./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 10-én felbontott,
2000-ben az Enesei önkormányzattal megkötött az oktatási- nevelési feladatokat ellátó
intézményi társulásról szóló társulási megállapodását, nem szándékozik újra megkötni.
/2/ A testület a bezi 5-8. osztályosok utáni, a társulási megállapodás felmondásából adódó
normatívát nem téríti meg az Enesei Önkormányzat részére.
/3/ A testület felkéri a polgármestert, hogy közölje az érintettel a döntést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./Napirendi pont
Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda megszüntető határozatának módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta
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Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2009 /VIII.27./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bezi-Fehértói Általános Iskola,
Óvoda költségvetési szerv megszűntetéséről szóló 22/2009.(III.10.) számú határozatának 1.
pontját a következőképpen módosítja:
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda
költségvetési szervet 2009. július 31. napjával jogutód nélkül megszünteti. Az iskola a
2009/2010. tanévre első osztályosokat már nem iskoláz be.
/2/Az alaphatározat többi pontja változatlan marad.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
3./Napirendi pont
Lébényi Közoktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2009 /VIII.27./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Lébényi Közoktatási
Központ módosított 2009. augusztus 1-től hatályos alapító okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./Napirendi pont
Tóközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2009 /VIII.27./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő –testülete jóváhagyja a Tóközi Önkormányzatok
Térségfejlesztési Társulása társulási megállapodásának módosítását.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

5/Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Kisbusz eladása
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2009 /VIII.27./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő –testülete eladja az önkormányzat tulajdonában
lévő Mitsubishi L 300 Transporter típusú, FFD 162 forgalmi rendszámú személygépkocsit
450.000 Ft azaz négyszázötvenezer forint értékben a Korrekt 2002. Bt (9024 Győr, Pásztor út
26. szám alatti cég részére.
A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tűzoltószertár felújítása
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2009 /VIII.27./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő –testülete támogatást nyújt a Bezi Tűzoltószertár
felújításához 200.000 Ft összeg erejéig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szociális rendelet módosítása
Körjegyző: A szociális rendelet módosítása a nyáron lezajlott szociális étkeztetés ellenőrzése
során tapasztaltak miatt szükséges.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
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BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2009. (VIII.27.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Étkezési térítési díj
Körjegyző: A rendeletet az Áfa változása miatt szükséges módosítani.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2009./VIII. 27./ RENDELETE
AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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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