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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Burányi Zoltán
Hima István
ifj. Dóra Vilmos
Martini Tibor

képviselők

Veilandics Eszter
Nagy Györgyné

körjegyző
gazd.főea.

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
Zárszámadás
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy Györgyné gazd.ea.
2./Napirendi pont
Belső ellenőrzés
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Zárszámadás
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy Györgyné gazd.ea.
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Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással (Dóra
Vilmos) a következő rendeletet hozta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2010.(IV. 29.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./Napirendi pont
Belső ellenőrzés
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010 /IV. 29./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2009. évről szóló belső ellenőrzési
jelentést.
Felelős: körjegyző, polgármester
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
A lébényi intézmény általános művelődési központtá való átalakítása
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010 /IV. 29 ./ H a t á r o z a t a
Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lébény Nagyközség
fenntartásában működő Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német
Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézményének 2010. szeptember 1-től általános művelődési
központtá, Lébényi Általános Művelődési Központ névvel, az alábbi intézményegységekkel
történő átszervezéséhez:
¾ Lébényi Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet
oktató Iskola
¾ tagintézménye: Bezi Óvoda és Általános Iskola és Német
Nemzetiségi Nyelvet oktató Iskola
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¾ Lébényi Egységes Óvoda- Bölcsőde;
¾ Lébényi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény;
¾ Lébényi Helytörténeti Gyűjtemény;
¾ Lébényi Jókai Mór Községi Könyvtár.
Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. szeptember 1-től folyamatos
Önkormányzati utak kérdése
Körjegyző: Múltkori ülésen Dóra Vilmos képviselő úr megkért, hogy az önkormányzati utak
kezelése, használata jogszabályi hátterének nézzek utána.
Ismertetném az út használatára, díjaira vonatkozó jogszabályokat illetve büntetési lehetőségeket:
- 1988.I.törvény a közúti közlekedésről
- 19/1994. (V.31.) KVHM rendelet közutak igazgatásáról
- 26/1994. (IX.23.) KVHM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Lehetőség van a forgalom korlátozására, behajtási engedély készítésére.
Az önkormányzat behajtani tilos illetve súlykorlátozó táblát is elhelyezhet.
Rendeletet alkothat e döntéséről, de előtte a közlekedési felügyelettel egyeztetni szükséges.
Sorompó kihelyezése is megoldható.
Viszont az önkormányzatnak biztosítani kell az út használatát annak, akinek ingatlana van az érintett
területen, tőle ezért pénzt nem szedhet, illetve ha rendeletet alkot számukra a behajtási engedélyt
köteles megadni.
Tudomásom szerint más ezen utakon nem közlekedik.
Véleményem szerint a képviselő úr célját nem éri el ezzel a megközelítéssel.
Javaslom a „barátságosabb” megközelítést, a gazdákkal történő megbeszélést az utak
karbantartásáról.
A témában az Államigazgatási Hivatal munkatársának véleményét is kikértem, két rendelet minta is
rendelkezésemre áll, melyet szívesen átadok tanulmányozásra.
Dóra Vilmos: Köszönöm a tájékoztatót.
Polgármester: Én is a barátságosabb megközelítés híve vagyok, a gazdák összehívását meg is fogom
szervezni.
Koncesszióról szóló törvény
Polgármester: Márciusi ülésünkön kiosztásra került mindenki részére a koncesszióról szóló törvény
és kértem a testületet nézze át.
Véleményem szerint az önkormányzatnak lehetősége lenne ezen jogszabályi alapokon szerződés
megkötésére is, gondolok itt az ásatásokra, halastóra.
Kovács György: Átolvastam a jogszabályt, nem hiszem, hogy a mai világban lenne olyan jelentkező,
aki pl. létrehozza a halastó komplexumot és 35 év múlva az önkormányzatnak visszaszolgáltatja.
Ajánlattételi felhívást jobban el tudok képzelni, illetve feltételekkel eladni a területet.
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Polgármester: Nem javaslom az eladást, maradjon önkormányzati tulajdon. Az országban oly sok
mindent eladtak, ne kövessük a példát.
Martini Tibor: Tartsa meg az önkormányzat, idővel lehet saját maga is fejleszteni tud.
Dóra Vilmos: Az a probléma, ha pályázat is lenne rá, mely 100%-os támogatást ad, a hitelt
megfinanszírozni nem tudná az önkormányzat. Itt 50-100 milliós beruházásról beszélünk.
Polgármester: Igen ez inkább az 100 millióhoz lenne közelebb.
Holnap az ügyvéd úr más megbízatásban érkezik hozzánk, de ebben a témában is kikérem a tanácsát.
Tereprendezés „bokrászás”
Polgármester: Lehetőség lenne az önkormányzati utak mentén tereprendezés céljából bokrok
kivágására, mely tüzelőnek megfelelő.
Javaslom, a szociálisan rászorulóknak adjuk meg a lehetőséget, aki élni szeretne vele, elviheti a
faanyagot.
Május 6-ig egy hetet biztosítva jelentkezhetnének a szociálisan minimum egy gyerekes családok,
akik május végéig rendbe tehetik a számukra kijelölt területet.
A testület határozat nélkül egyetértett a felvetett napirenddel.
Falunap
Polgármester: A tűzijátékot lebeszéltem az illetékesekkel.
A sztárvendéget szeretném, ha együtt eldöntenénk az átadott felajánlási lehetőségek közül, mindenki
állítson egy rangsort.
A főzést jövő héten kiplakátoljuk.
Kovács György: Takács Károly lébényi régészt javaslom meghívni, kulturális programként a
kiállítást jó ötletnek tartom.
Dóra Vilmos: Sárvári István a Lébényi Közoktatási Központ igazgatója énekegyüttesben szerepel,
javaslom őket is meginvitálni a falunapra.
Továbbá kommandós bemutatót is szervezhetnénk.
Polgármester: Az ötleteket feljegyeztem, az érintettekkel felveszem a kapcsolatot, a következő
ülésen tájékoztatom a testületet a szervezés folyamatáról.
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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