Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
8/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

ifj. Dóra Vilmos
Burányi Zoltán
Hima István
Martini Tibor

képviselők

Veilandics Eszter

körjegyző

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
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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Polgármester: A társulási megállapodás ismertetésére megkérném körjegyzőnket.
Körjegyző: Tájékoztatja a testületet a megállapodás új pontjairól, módosítása okáról.
Kérdés nem merült fel.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2010 /VIII. 05./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást megismerte, elfogadja,
felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./Napirendi pont
Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2010 /VIII. 05./ Ha t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi választási bizottságba Gajerné Szalai
Andreát, Németh Bélánét, Székely Istvánnét, Bősze Sándornét és Gáncs Teréziát tagnak illetve Pere
Bálintnét és Nochtáné Pere Orsolyát póttagnak választják meg.
/2/ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi szavazókör melletti
szavazatszámláló bizottságba Limpakter Lászlót, Pintér Ferencnét, Burányi Istvánnét, Gayer
Sándort, Dombi Lászlónét tagnak illetve Dombi Anita Ildikót és Németh Árpádot póttagnak
választja meg.
/3/ A testület felkéri a polgármestert, vegye ki a tagoktól az esküt és adja ki részükre a
megbízóleveleket.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Lébény-Bezi Közoktatási Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodás módosítása
Polgármester: A társulási megállapodás ismertetésére megkérném körjegyzőnket.
Körjegyző: Tájékoztatja a testületet a megállapodás új pontjairól, módosítása okáról.
Kérdés nem merült fel.
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Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2010 /VIII. 05./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény Nagyközség Önkormányzata és Bezi
Község Önkormányzata között 2009. március 27-én létrejött Közoktatási Intézményfenntartói
Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
I. A Társulási megállapodás 3.2. pontja helyébe az következő rendelkezés lép:
„3.2. A közösen fenntartott intézmény:
Lébényi Általános Művelődési Központ.
Rövidített neve: Lébényi ÁMK
Intézményegységei:
¾ Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény;
Tagintézménye: Bezi Óvoda, Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Intézmény, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.
¾ Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde;
¾ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény;
¾ Helytörténeti Gyűjtemény;
¾ Jókai Mór Községi Könyvtár.”
II. A Társulási Megállapodás 5. pontjának címe és 5.2. és 5.4.5. pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek
5. „A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei, a társuláshoz való csatlakozás,
valamint a társulás megszűnése esetére vonatkozó szabályok:
5.2.A társulás alapításának, tekintettel arra, hogy egy már létező intézmény további
működtetésének közös fenntartására jött létre, csak adminisztrációs költsége van. A
társulásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére viselik a náluk felmerült
alapítási költségeket.
5.4.5. Az intézmény közös működtetésének költségei tanulólétszám arányában terhelik a
fenntartó önkormányzatokat. Amennyiben a normatív hozzájárulások az intézmény
működtetéséhez nem nyújtanak elegendő fedezetet, Bezi Község Önkormányzata a
tervadatok alapján számított különbözetet a saját költségvetése terhére Lébény
Nagyközség Önkormányzata számlájára átutalja minden hónap 10-éig. A
költségvetési év végén, legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig a ténylegesen
felmerült költségek alapján az önkormányzatok elszámolnak egymással.”
III. A társulási megállapodás 8. 1. – 8.3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
8.1. „A közösen fenntartott intézmény alapítói jogait Lébény Nagyközség Önkormányzata és
Bezi Község Önkormányzata, az egyéb irányítási jogokat Lébény Nagyközség
Önkormányzata gyakorolja.
Irányító szerve Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.
8.2. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók esetében a székhely intézmény vezetője
személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézményt érintő személyi
kérdésekben a tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.
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Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése vonatkozásában Lébény
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntését megelőzően ki kell kérnie
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete véleményét.
A tagintézmény vezetőjének kinevezésekor Bezi Község Önkormányzatának Képviselőtestületét egyetértési jog illeti meg.
8.3. A tagintézményt érintő szerződések megkötése során a tagintézmény vezetőjét egyetértési
jog illeti meg.”
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. augusztus 31-től folyamatos
Tanulmányi szerződés
Polgármester: Gajer Lajosné azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a szeptember hónapban
Lébényben induló érettségire felkészítő oktatásban részt vehessen az önkormányzat anyagi
támogatásával.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2010 /VIII. 05./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Gajer Lajosnét az érettségire
felkészítő képzés elvégzésében, a feltételekről tanulmányi szerződést köt a két fél.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kommunális adó csökkentése
Polgármester: 2007. évben döntöttünk a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről,
melyet 2008. január 1. napjától évi 12000 Ft összegben fizetnek a lakók. A maximum összegen
kényszerültünk bevezetni az adót, most azonban az önkormányzat, köszönhetően a jól átgondolt
vezetésnek anyagi helyzetét rendezte, így lehetősége van a családok életét is megkönnyíteni.
Javaslom ezen kivetett összeg felére csökkentését azaz évi 6000 Ft.
Kovács György: Éves szinten mekkora bevételt képezett az önkormányzatnak?
Körjegyző: 200 ház található Bezin, 2,4 milliós bevételről beszélhetünk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet hozta:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2010. (VIII. 05.) RENDELETE
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/2007. (XII 14.) rendelet
módosításáról
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Rogus Katalin telek visszavásárlása
Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az elmúlt ülésen eldöntött Rogus Katalin telkének
visszavásárlása megtörtént.
„Falicit”
Polgármester: Lavinamix megkeresett nyárfa kivágásával ritkításával kapcsolatban.
Az önkormányzatnak javasolnám ennek lehetőségét a falu lakói részére felajánlani. 23 db nyárfáról
lenne szó.
Kovács György: Mekkora fákról lenne szó?
Polgármester: Változó. Jó lenne a búcsú előtt elrendezni a terepet az építtetők most még ezt
lehetővé teszik. Meg lenne hirdetve 18.-ra 19 órára.
A testület egyetértett határozat nélkül döntöttek e napirendi pontról.
Egyházi ingatlan ügye
Polgármester: Tájékoztatja a testületet Farkas Ervin lelkész kéréséről.
Martini Tibor: Bizalom kérdését vetette fel.
Dóra Vilmos: Mikor kezdenék az építkezést?
Polgármester: Tavasz folyamán, télen a terveztetés folyik.
Martini Tibor: Az eredeti megállapodásban mi az időpont?
Polgármester: December 31.-ig nem kell fizetni csak letétbe helyezni.
Kovács György: Én szavaztam egyedül nemmel ebben a kérdésben, október 3.-a után véleményem
szerint nem lesz retorzió.
Dóra Vilmos: A letét gazdálkodásilag nem jelent problémát.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2010 /VIII. 05./ Ha t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy a BeziEnesei Evangélikus Egyházközséggel 2010. március 08-án kötött megállapodásban foglaltak
biztosítékául az önkormányzat a 2.000.000,- Ft csereérték-különbözetet a Dr. Sas Ügyvédi Irodánál
ügyvédi letétbe helyezze. A képviselő testület a letétkezelésre vonatkozó alábbi feltételek letéti
szerződésben való rögzítését fogadta el:
A Letéteményes ügyvéd mindaddig köteles a letétbe helyezett összeget megőrizni, illetve a jogszabályi
rendelkezések keretei között kezelni, amíg a felek között a csereszerződés az okiratban foglalt
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feltételekkel létre nem jön. Szerződő felek (Letevő és Jogosult) a csereszerződésben kötelesek
rendelkezni arról, hogy az ügyvédi letétbe helyezett összeg, mint csereérték-különbözet teljes egészében
átutalásra kerüljön a Jogosult részére a Letéteményes ügyvéd által. Ettől eltérő kifizetést a Letéteményes
ügyvéd – a szerződés megtámadását, illetve bírósági per esetét kivéve – csak abban az esetben tehet, ha
mindkét szerződő fél a letéti összegre vonatkozóan egyező akaratát okiratba foglaltan a Letéteményes
ügyvéd részére átadja. Megegyezés, illetve a jogügylettel összefüggő bármilyen jogvita kezdeményezése
esetén felek tudomásul veszik, hogy a letéti összeg mindaddig a Letéteményes ügyvéd kezelésében
marad, amíg a felek közti jogvita jogerősen le nem zárul, vagy egyéb más módon mindkét fél által
jóváhagyott vagy bírósági kötelezésből eredő rendelkezés a letéti összeggel nem történik. Szerződő felek
tudomásul veszik a fentieket, és az ügyvédi letétre vonatkozó rendelkezéseket elfogadják.
Amennyiben felek a 2010. március 08-án megkötött megállapodásukat közös megegyezéssel módosítják,
az erre vonatkozó okiratot kötelesek a Letéteményes ügyvéd részére egy példányban átadni, valamint
kötelesek az esetleges módosítások miatt a letéti megállapodás szükséges módosítását is aláírni.
Szerződő felek (Letevő és Jogosult) kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a közöttük felmerülő
esetleges jogvitákról a Letéteményes ügyvédet haladéktalanul tájékoztatják.
Amennyiben szerződő felek közös megegyezéssel a korábbi szerződésüket felbontanák, kötelesek
rendelkezni az erre vonatkozó okiratban az ügyvédi letétbe helyezett pénz sorsáról és írásban közösen
kell kérniük az ügyvédi letétből történő kifizetést – megjelölve a jogosult nevét és bankszámlaszámát.
Egyéb esetekben kifizetés az ügyvédi letétből nem történhet.

/2/ A képviselő testület felhatalmazza az ügyvédi letéti szerződés aláírására Bősze Kolozs
polgármestert.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Bősze Kolozs polgármester
Pénzügyi helyzetről tájékoztató
2006-2010 között évek munkáiról beszámoló (Power Point- os előadás jegyzőkönyv része,
vázlatosan kifejtve)

2007. év
Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról, a fejlesztések megvalósításáról
Bezi-Fehértó kapcsolatának ismertetése
Bezi Fehértó községek 2007. június 30-án körjegyzőségüket felbontották.
Fehértó Eneséhez csatlakozott.
Bezi pedig jobbnak látva hasonló méretű községek-Rábacsécsény és Mérges- „társa” lett.
Falunk kapcsolata Fehértóval teljesen nem szakadt meg iskolánk, óvodánk és gyermekjóléti,
védőnői és szociális gondozói szolgálat továbbra is közösen működik.
Önkormányzat és a Körjegyzőség munkájának ismertetése
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség
Az új körjegyzőségből Bezi gazdaságilag pozitívan kerül ki, mivel 3 falu adja össze az állami
támogatáson felüli pénzösszeget így valamivel kevesebbet szükséges Bezinek fizetnie.
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Az óvoda és az általános iskola működésének ismertetése
Iskola, óvoda
Fennmaradásért való küzdelem sikeres, OKÉV-től engedély.
Településfejlesztés, demográfiai mutatók elemzése
Telekinfo-Üres házak
4 telek került eladásra.
Lakosságszámunk
2007. január 1-jétől lakosságszámunk 475 -ről 487-re emelkedett azt kifejtve azt jelenti:
3 születés
5 elhalálozás
7 lakó elköltözött
21 fő pedig beköltözött Bezire.
Falugondnoki Szolgálat
2007.07.01. bevezetés időpontja.Falugondnoki szolgálatunk sikeresen működik.
A 2007-ben eddig benyújtott fejlesztési célú pályázatok ismertetése, egyéb pályázati
lehetőségek
Akadálymentesítés pályázaton vett illetve vesz részt községünk.
A Hivatal felújítása és akadálymentesítése már megtörtént.
Az orvosi rendelőre pedig már beadtuk a pályázatot.
A rendezési terv módosítása is folyamatban van.

2008. év

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról, a fejlesztések megvalósításáról
Bezi Önkormányzatának költségvetése 86.614.000 Ft
Az állami támogatás: 45.712.000 Ft. A többi saját bevétel:
– Adó bevételek
Helyi adók
• Gépjármű adó: 2.500.000.-2.471.551 Ft
• Kommunális adó: 2.400.000.-2.100.000 Ft
• Iparűzési adó: M 85-ös
– Térítési díjak
– Telekértékesítés (5 db)
– Fehértói tagintézmény
– Falugondnoki szolgálat
Falugondnoki szolgálat
• Állami bevétel: 2.237.300
• 2009-re 2.174.850 Ft/év.
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•
•
•

Feladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális szolgáltatás, rendelésre szállítás,
gyógyászati segédeszközök biztosítása.
Diákok szállítása, sport és szabadidős tevékenységek szervezése
Hivatalos ügyek intézése.

Körjegyzőség
Az állami normatíva: 10.440.000 Ft helyett 7.740.000 csökkent, mely következtében plusz befizetés
terheli községünket: 2008. évben 3.006665 Ft tett hozzá Bezi a körjegyzőség működéséhez, míg
2009-ben ez az összeg 3.986.612 Ft.
Számolni kell a következő kifizetésekkel: bérek, szociális juttatások, dologi kiadás, átadott kiadások
(egyesületek)
Egyéb kiadások számszerűen:
• Gázfogyasztás:
1.253.492 Ft+ Áfa
• Áramdíj:
1.466.673 Ft+Áfa
• Vízdíj:
132.461 Ft+Áfa
Az óvoda és az általános iskola működésének ismertetése
•
•
•
•

Óvoda: 35-20 fő
Iskola: 25-14 fő
Konyha: 1fő nyugdíjba ment, 2 fő látja el a feladatot.
Pedagógusok:
– Iskola: 5 fő
– Óvoda 3 fő
– Dajka: 2 fő
Telekinfo
•
•
•
•
•
•
•

Közművesített telek: 2 db
Közművesítetlen:
5 db
Ház értékesítése:
7.200.000 Ft.
Ház vásárlása:
500.000 Ft.
Telek visszavásárlása: 1 db
Földterület értékesítés: 3.740.000 Ft.
M-85 3 hrsz kisajátítás: 603.478 Ft.

Demográfiai mutatók:
• Lakosság száma: 508 fő.
• 0-1 évesek: 7 fő
• 1-2 évesek: 10 fő
• 2-3 évesek: 7 fő
• Házasság: ---• Elhalálozás: 11 fő
• Elköltözött: 13 fő
A 2008-ben eddig benyújtott fejlesztési célú pályázatok ismertetése, egyéb pályázati
lehetőségek
Körjegyzőségi Pályázat: irodabútor+ fax 300.000 Ft értékben
Falugondnoki kisbusz: 8.300.000 Ft
Orvosi rendelő akadálymentesítése:
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pályázaton elnyert összeg: 6.424.581 Ft
saját forrás:
2.753.393 Ft
összes költség:
9.177.974 Ft
Műszaki átadás: 2008. 06. 30.
Saját forrás: 2.140.343
Előleg:
1.606.145
Utalás VÁTI XII.
2.946.116
Mozgókönyvtár: 245.000 Ft/negyedév
Önkormányzat festése: 261.000 Ft.
Kazán vásárlása: 200.000 Ft
Kistérségi társulás: 1 fő 3 hónapra (Szerszámok, eszközök)
Fűnyíró- Duna TKSZ 400.000 Ft.
Egyéb lehetőségek, melyek még előttünk állnak:
Falumegújítási és fejlesztési program 100%
Vidéki örökség megőrzése 100 %
Turisztikai támogatás 60-100 %
Mikro vállalkozások támogatása 60-65 %
Járdák, utak, közművek
• Járda építése: Külső Petőfi út - Szabadság megtörtént
• Járdák kijavítása 2009. tervezés alatt
• Kátyúzás
• Tagi utak gréderezése
• Közvilágítás fejlesztése: Külső-Petőfi u.
• Temető út, Szarka közlámpa felszerelése

2009. év
Bezi Önkormányzat költségvetése
2009-re: 92.203.000 Ft.- 50.920.000 Ft.
Állami támogatás: 45. 604.000 Ft. – 27.740.000 Ft
A többi saját bevétel:
Adó bevételek
Térítési díjak
Telekértékesítés (5 db)
Fehértói tagintézmény
Falugondnoki szolgálat
Kifizetések: bérek, szociális juttatások, dologi kiadás, átadott kiadások (egyesületek)
Egyéb kiadások számszerűen:
Gázfogyasztás: 1.253.492 Ft-1.595.700 Ft
Áramdíj: 1.241.600 Ft+Áfa
Vízdíj: 620.000 Ft+Áfa
Helyi adók:
Gépjármű adó: 2.500.000.-2.471.551 Ft
Kommunális adó: 2.400.000.-2.100.000 Ft
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Iparűzési adó: M 85-ös
Önkormányzat személyi állománya
Polgármester+ képviselő testület: 6 fő
Falugondnok: 1 fő
Hivatalsegéd+élelmezésvezető+dajka:1 fő
Fizikai dolgozó: településőrök és kiskönyvesek
Konyha: 2 fő + takarítás
Oktatás
Társulás Lébénnyel.
Óvoda: 19 fő
Iskola: 16 fő
Pedagógusok:
Iskola: 3 fő
Óvoda 2 fő
Dajka: 1 fő
Falugondnoki szolgálat
Állami bevétel: 1.996.550 Ft.
8.300.000 Falugondnoki kisbusz, régi értékesítése.
Pályázatok
Falugondnoki kisbusz: 8.300.000 Ft
Orvosi rendelő akadálymentesítése:
pályázaton elnyert összeg: 6.424.581 Ft
saját forrás:
2.753.393 Ft + 40 %
összes költség:
9.177.974 Ft
Műszaki átadás: 2008. 06. 30.
Elszámolás 2009 nyara
Egyesületek, pályázati lehetőségek
Összefogás Beziért Egyesület: 4.638.010 Ft
Tűzoltó Egyesület: ÖBE együtt.
Sportegyesület: 10 e EUR
Telekinfó
Közművesített telek:

2 db
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Érvényes visszavásárlási jog: 4 db
Közművesítetlen:

5 db

Beépítés kötelezettség megváltása
Járdák, utak, közművek
Kátyúzás
Közvilágítás fejlesztése: Külső-Petőfi u.
Szabadság u. 43.
Temető út, Szarka közlámpa felszerelése
Fűzfa utca lekövezése
Aszfaltozás
Egyebek
Falunap költségvetés: 800.000 Ft.
Szponzorok:
Duna TKSZ
Porsche Győr
2010. év
Bezi Önkormányzat költségvetése
2010-re: 56.411 eFt.
Állami támogatás: 8.161 eFt
Körjegyzőségbe befizetés 4.459 e Ft
Telekinfo
Házvásárlás 3 db (egyházi ingatlan)
Telek visszavásárlás 3 db
Járdák, utak, közművek
Nefelejcs és Arany János utcák aszfaltozás, murvázás
Fűzfa utca közművesítés
Szarka köz lámpa elhelyezés
Pályázatok
LEADER folyamatban- ravatalozó, játszótér, sportpálya
Egyebek
Falunap költségvetés: 1.200.000 Ft.
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Szociális étkeztetés biztosítása
Családsegítés
Választás
Polgármester bérezése
- társadalmi megbízatású törvény általi szorzó: 2,5-4,5
bruttó bér: 96.625-173.925 Ft
- főállású: 7-9 szorzó
bruttó bér: 270.550- 347.850 Ft
ciklus alatt (48 hónap): 5.890.260- 16.492.728 Ft
különbség 10.602.468 Ft – megtakarítás a községnek
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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