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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 19-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Martini Tibor
Hima István
ifj. Dóra Vilmos
Igazoltan távol: Burányi Zoltán képviselők
Veilandics Eszter
Nagy Györgyné

körjegyző
gazd.főea.

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
Bezi, Rákóczi u. 45.szám alatti egyházi ingatlan Önkormányzat általi megvásárlása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Farkas Ervin evangélikus lelkész
2./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Bezi, Rákóczi u. 45.szám alatti egyházi ingatlan Önkormányzat általi megvásárlása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Farkas Ervin evangélikus lelkész
Polgármester: Köszöntöm a Lelkész Urat és az Egyházközség tagjait.
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Előzetes megbeszélések során kialakítottuk álláspontunkat Lelkész Urral, megtaláltuk a középutat,
hogy a Bezi, Rákóczi u. 45. szám alatti ingatlan vételéről szóló megállapodás során mind az egyház,
mind az önkormányzat kölcsönösen jól járjon és a lépésünk a falu javát szolgálják.
A tervek, egyeztetések projektoron kivetítésre kerültek a megjelentek előtt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Kovács
György) és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Bezi, Rákóczi u. 45. szám
alatti ingatlan megvételére a Bezi- Enesei Evangélikus Egyházközséggel melynek részleteit a
jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A szavazást az egyházközség részéről is megtartották, egyhangú pozitív támogató döntés született.
Dóra Vilmos elfoglaltsága miatt elköszön a testülettől és elhagyja a termet.
2./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2009. évi költségvetés módosítása
Polgármester: Felkérem Nagy Györgynét, tájékoztassa a testületet a költségvetés módosításáról a
testületet.
Nagy Györgyné: A tavalyi tervezéshez képest növekedéssel a következők miatt számolhatunk:
- létszámcsökkentő pályázat
- Eu Önerő pályázat
- településőri pályázat
- ápolási díjak, rendelkezésre állási támogatások
Nőttek a működési bevételeink az Áfa növekedése miatt.
A magánszemélyek kommunális adója csökkent, az Szja változatlan.
A normatív hozzájárulás csökkent a feladatellátás miatt.
Működésképtelen pályázaton 2,5 millió forintot nyertünk.
A felhalmozási bevételünk csökkent a telekértékesítések hiánya miatt.
Hitelállományunk növekedett a göngyölítésnek köszönhetően.
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Kiadásoknál a bérek csökkentek a lébényi társulás következtében.
Kölcsönöknél a kamatmentes szerepel, melyet jelenleg megfelelően fizetnek.
Kérdés hiányában a Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendelet hozta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (II. 19.) rendelete az Önkormányzat többször módosított 2009.
évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

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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