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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00
órakor a Bezi Községházban megtartott alakuló üléséről.

Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kornél

polgármester

Bősze Kolozs
Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Gajerné Szalai Andrea

HVB elnök

Veilandics Eszter

körjegyző

Korelnök: Megállapította, hogy a megválasztott képviselők száma a polgármesterrel együtt 5 fő, a
megválasztott képviselők megjelentek, az ülés határozatképes.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: HVB elnök
2./ Napirendi pont
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előadó: korelnök
3./ Napirendi pont
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: korelnök
4./ Napirendi pont
Alpolgármester választás
Előadó: polgármester
5./ Napirendi pont
Polgármesteri program ismertetője, gazdasági program 2010-2014.
Előadó: polgármester
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: HVB elnök
Varga Kálmán korelnök felkéri Gajerné Szalai Andreát, a HVB bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselő-testületet a választás eredményéről
Gajerné Szalai Andrea a HVB elnöke elmondja, hogy 2010. október 3-án községünkben lezajlottak
a helyhatósági választások.
Ennek során polgármestert, helyi képviselő-testületet választottunk, illetve szavaztunk a Megyei
Közgyűlés összetételére is. A választás érvényesnek és eredményesnek tekinthető.
A községben 1 szavazókör működött, így a vonatkozó jogszabály értelmében a Szavazatszámláló
Bizottság feladatait is a Helyi Választási Bizottság látta el.
Szeptember 3-a, a jelöltajánlások lezárása után a választási bizottság 1 polgármester jelöltet, illetve
5 képviselő-jelöltet rögzített, vett nyilvántartásba.
A nyilvántartásba vett települési polgármester és képviselő-jelöltek független polgármesterként és
települési képviselő-jelöltként kerültek nyilvántartásba.
A választás nyugodt légkörben, zökkenőmentesen zajlott le.
A választók nyilvántartásában a szavazás napján 420 választópolgár szerepelt, ebből választóként
megjelent 163 választópolgár. 38 érvénytelen, 125 érvényes szavazólap volt. 158 érvényes
szavazatot kaptak a képviselők.
A választás eredménye: Bősze Kornél polgármester (független)
Bősze Kolozs, Dóra Vilmos, Gayer Csaba és Varga Kálmán képviselők (független)
Gajerné Szalai Andrea HVB elnöke köszöntötte a megalakuló képviselő-testületet, munkájukhoz
erőt, egészséget kívánt.
Varga Kálmán korelnök megköszönte Gajerné Szalai Andreának a választás eredményéről szóló
tájékoztatását.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
2./ Napirendi pont
Önkormányzati képviselők és a polgármester esküté
Előadó: korelnök
Varga Kálmán korelnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 32. §-ában rögzítettek szerint a polgármesternek a képviselő-testület tagjai előtt
esküt kell tennie, majd ezen törvény 19.§ szerint a képviselők is esküt tesznek.
A polgármester és a képviselők eskütétele megtörtént, Gajerné Szalai Andrea
megbízóleveleket.
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3./ Napirendi pont
Polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: korelnök
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Varga Kálmán korelnök felkérte Veilandics Eszter körjegyzőt, hogy ismertesse az ide vonatkozó
jogszabályi előírásokat.
Veilandics Eszter körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről szóló törvény szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyának
kérdéseit.
A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között, a
választással létrejövő, saját közszolgálati jogviszony.
A polgármesteri tisztséget főállásban és társadalmi megbízatásban is el lehet látni.
A törvény értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményéről vagy tiszteletdíjáról az
alakuló ülésen dönt.
A polgármester illetményét, tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény szerinti illetményalap és a már hivatkozott 1994.évi LXIV. Törvény által a település
kategóriánkra megállapított szorzószám szorzataként kell megállapítani.
A képviselő-testület a polgármester illetményének tiszteletdíjának, költségtérítésének
meghatározásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.
A polgármester tiszteletdíja közérdekű adat, így tárgyalását nyílt ülésen kell folytatni.
Varga Kálmán korelnök megköszönte Veilandics Eszter körjegyző tájékoztatását. A jogszabályi
előírások figyelembevételével javasolja, hogy képviselő-testület a polgármester illetményét 2010.
október 3. napjától 38.650,- Ft alapilletmény figyelembevételével 3,5-es szorzó alkalmazásával
135.275,- Ft összegben határozza meg. Költségtérítés 20-30% közötti összeg lehet.
Kéri a képviselőket, hogy a tiszteletdíj elfogadásáról kézfeltartással szavazzanak.
Bősze Kornél polgármester személyes érintettségét bejelentette, így a szavazásban nem vesz részt,
melyet a testület egyhangúlag határozat nélkül tudomásul vesz.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2010. (X.14.) határozata
a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bősze Kornél polgármester tiszteletdíját –
figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) rendelkezéseire –38.650,-Ft illetményalap
figyelembevételével, 3,5 szorzószám alkalmazásával, - 2010. október 3 napjától 135.275,- Ft-ban
állapítja meg. Költségátalányát a fent említett törvény 18.§ (2) bekezdése alapján 30%-ban
határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a tiszteletdíj és költségátalány folyósításával kapcsolatos
feladatok ellátására.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
Varga Kálmán korelnök felkéri Bősze Kornél polgármestert, hogy folytassa az alakuló ülést.
Bősze Kornél polgármester köszöntötte a képviselő-testületet.
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4./ Napirendi pont
Alpolgármester választás
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 34. §. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület saját tagjai
közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére alpolgármestert választ.
Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
Bősze Kornél polgármester Bősze Kolozs személyére tesz javaslatot, az alpolgármesteri tisztség
betöltésére.
Tekintettel arra, hogy az alpolgármester személyének megválasztása titkos szavazással történik.
Bősze Kolozs személyes érintettségét bejelentette, így a szavazásban nem vesz részt, melyet a
testület egyhangúlag határozat nélkül tudomásul vesz.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 4 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2010. (X.14) határozata
alpolgármester megválasztásáról
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 34. §-ában foglaltakra Bősze Kolozs képviselőt alpolgármesterré választotta meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bősze Kolozs megköszönte a bizalmat. Elmondja, hogy mindenki segítségére számít, mert csak
összefogással lehet dolgozni.
Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával és Összeférhetetlenségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2010. (X.14.) határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával és
Összeférhetetlenségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnökének Varga Kálmán, míg tagjainak
Gayer Csabát és Burányi Zoltánt választja.
Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző
Bősze Kornél polgármester megköszönte a támogatást, örömét fejezte ki, hogy a képviselők ilyen
sok szavazatot kaptak. Mindenki segítségére számít, előadja, hogy a képviselő-testület nagy
elszántsággal indul a következő évek elé.
Körjegyző: Tájékoztatom a polgármestert és a megválasztott képviselőt, hogy a megválasztástól
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének tegyen eleget.
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5./ Napirendi pont
Polgármesteri program ismertetője, gazdasági program 2010-2014.
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester tájékoztatja a testületet 2010-2014 évekre szóló terveiről, ismerteti
gazdasági programját.
Dóra Vilmos: A gazdasági programba javaslom a tervek között szerepeltetni még a buszöböl
kialakítását, a községben a kamerarendszer kiépítését, a szennyvízhálózat kiépítését, a telkek
értékesítését. Továbbá a postának a „ visszaállítását”.
A körjegyzőt szeretném megkérni, hogy Komlóska községgel vegye fel a kapcsolatot, tudomásom
szerint posta ügyben pert nyert az önkormányzat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2010. (X.14.) határozata
a gazdasági program elfogadásáról
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által készített 2010-2014től szóló Bezi Község gazdasági programját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
(A gazdasági program a jegyzőkönyv része.)
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
SZMSZ módosítás
Körjegyző: Szervezeti és Működési szabályzatunk felülvizsgálatra szorul. A lényegi pontokat
ismerteti pl. képviselők létszáma, bizottsági tagok összetétele
A képviselő bejelentik érintettségüket, hozzájárulnak a nyilvános tárgyaláshoz.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2010.(X.14.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2009. (IX.15.) rendelet módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv része.)
Földkimérés
Bősze Kolozs alpolgármester: Javaslom a 104. hrsz-ú telek földkimérésének tél előtti intézését.
Továbbá a focipálya beltelkesítését a beépítettségi % miatt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2010. (X.14.) határozata
Bezi Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bezi –Enese Evangélikus
Egyházközség és a Bezi Község Önkormányzata közötti ingatlanok tulajdonjogi viszonyok
rendezéséről és egyéb kérdésekről szóló megállapodás alapján a 104. hrsz.-ú természetben 9162
Bezi, Szabadság u. 67. szám alatti ingatlan földkimérési ügyét a Csornai Földhivatalnál intézze.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Idősek napja
A testület december 3-ra tervezi. Polgármester a szervezést bonyolítsa.
Falunap
A testület továbbra is a június hó 3. szombatján tartja falunapját. Bősze Kolozs Alpolgármester
javasolja a kistérséggel való mihamarabbi kapcsolatfelvételt a sátorbérlés miatt.
Mobilszínpad kialakítását tervezi a testület.
Gayer Csaba: az E-s rendszám szabályainak utánanéz.
Egyebek:
Varga Kálmán: Kérem a polgármestert, hogy intézkedéseiről kellő időben számoljon be a
testületnek. Az önkormányzati dolgozók munkavégzésének ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt
fektessen.
Gayer Csaba: Kérném, hogy a testületi ülések 5 óránál később kezdődjenek.
Körjegyző: Következő tervezett ülés november 11 csütörtök 18 óra, a meghívót és az
előterjesztéseket megbeszélteknek megfelelően emailen küldöm.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

Kmf.

Bősze Kornél
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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