Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
9/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Hima István
Martini Tibor
ifj. Dóra Vilmos
TÁVOL: Burányi Zoltán, Kovács György
Nagy Györgyné
Veilandics Eszter

gazd.ea.
körjegyző

Bősze Kolozs polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 6 képviselőből 4
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
I. félévi beszámoló
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy Györgyné gazd.ea.
2./Napirendi pont
Bursa felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás kinyilvánítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
I. félévi beszámoló
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy Györgyné gazd.ea.
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Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség féléves gazdálkodásának elfogadása
Nagy Györgyné:
A körjegyzőség 2010. féléves bevételei:
felügyeleti szervtől kapott támogatás 9.239 eFt volt, pénzmaradvány 938 eFt, összes bevétel 10.177
eFt.
A kiadások: személyi juttatások a járulékokkal és a dologi kiadások együtt 9.431 eFt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2010 /IX.09./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületei a módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm.
Rendelet alapján Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Hivatala 2010. évi
gazdálkodásáról szóló félévi beszámolót az alábbiak szerint hagyják jóvá:
10.177 e Ft összes bevétellel és 9.431e Ft kiadással, ezen belül
Személyi juttatás:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Feladattal terhelt maradvány:

6.877 e Ft,1.714 e Ft,840 e Ft,938 e Ft,-

Felkérik a körjegyzőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bezi Község Képviselő-testületének 5/2010. (IX. 09.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010.(I. 28.) rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
1. féléves beszámoló
Dóra Vilmos: Ápolási díjban hány fő részesül? Hány %-t biztosítja az állam?
Nagy Györgyné: 2 fő és 75%-os a támogatottság.
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2010 /IX.09./ H a t á r o z a t a
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Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja 2010. évi
fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./Napirendi pont
Bursa felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás kinyilvánítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Hima István: Hány főt érint?
Körjegyző: 4-5 fő jelentkező várható.
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2010 /IX.09./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben is részt kíván venni a
„Bursa” Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton.
/2/ A képviselő-testület ennek megfelelően felhatalmazza Bezi község polgármesterét, hogy a
részvételi szándékról nyilatkozzon, továbbá, hogy a pályázatot hirdesse meg.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
3/Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás új szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának
elfogadása
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2010 /IX.09./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja. „A Csornai Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodása” című új szerkezetű társulási megállapodást.
Felelős: Bősze Kolozs
Határozat típusa: minősített többséget igénylő
Határidő: azonnal
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Pénzeszköz-átadási megállapodások módosítása
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2010 /IX.09./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, a szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjólét, közoktatás, és pedagógiai szakszolgálat tárgyában a
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás által a feladat ellátását biztosítókkal kötött pénzeszközátadási megállapodások „3. Részletes rendelkezések” fejezete az alábbi pontokkal egészül ki:
3.10

A normatív állami támogatásra való jogosultság érdekében Átvevő – mint Átadó felé adatot
szolgáltató –kötelese a normatíva igényléséhez szükséges – a mindenkori költségvetési
törvényben, és más vonatkozó jogszabályokban meghatározott és azoknak megfelelő –
adatokat a jogszabályi határidőkben, illetve az Átadó által megjelölt időpontra az Átadó
részére szolgáltatni az előző bekezdésben meghatározott módon.

3.11

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hiányosságaiból, hibáiból, késedelméből
eredő normatíva visszafizetési kötelezettségért felelősség az adatot szolgáltató Átvevőt terheli.
Az esetlegesen keletkező visszafizetési kötelezettségét Átvevő az Átadó útján a Magyar
Államkincstár illetékes szervének teljesíti az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezései szerint.

A megállapodások egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti.

Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési
díjakról – ismertetett állásfoglalás alapján
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet hozta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010.
(IX.09.) önk. rendelete
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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„Falugondnoki busz használatából adódó károk” (Casco)
Bősze Kolozs: Méltánytalan a fizetéséhez. Saját cégemnél is 50 ezer Ft,-az önrész.
Véleményem szerint első alkalommal figyelmeztetés, második alkalommal 30 ezer Ft „büntetés”.
Dóra Vilmos: Hasonló véleménnyel vagyok, mint a polgármester úr.
A kisbusszal végzett munka veszélyeket rejt magában.
Martini Tibor: Kérném, a kapu legyen megcsinálva, mert balesetveszélyes.
Hima István. Köszönöm a testület hozzáállását, döntésétől függetlenül 50.ezer Ft-ot megtérítek az
önkormányzat számára.
Hima István falugondnok bejelenti az önkormányzati törvény 14.§ szerinti érintettségét, melyet a
testület határozat nélkül tudomásul vesz.
Bezi Község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2010 /IX.09./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki busz használata során okozott
káresemény során az önrész fizetését az alábbiak szerint állapítja meg:
Amennyiben az önkormányzati falugondnoki kisbuszt vezető személy feladatának elvégzése során a
falugondnoki buszban kárt okoz, első alkalommal figyelmeztetésben részesül, második alkalommal
az önkormányzat számára 30.000 Ft-ot köteles megtéríteni a Casco önrészéből.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
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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