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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 9-én 17.
00 órakor a Bezi Községházban megtartott üléséről.

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

polgármester

Bősze Kolozs
Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Veilandics Eszter

körjegyző

Polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 5 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
Jövő évi vízdíjak megállapítása
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Hulladékgazdálkodási díjak megállapítása
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
Körjegyzőségi SZMSZ
Előadó: polgármester, körjegyző
4./ Napirendi pont
Lébény várossá nyilvánításához hozzájárulás
Előadó: polgármester
5./ Napirendi pont
Tájékoztatás az előző ülés óta tett intézkedésekről
Előadó: polgármester

6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
7./ Napirendi pont
Átmeneti segélyek, kamatmentes kölcsön kérelmek
Előadó: polgármester, körjegyző

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Jövő évi vízdíjak megállapítása
Előadó: polgármester
Polgármester: Megkérném körjegyzőnket tájékoztassa a testületet a jövő évi vízdíjakról.
Körjegyző: 2010. november 25-én rendkívüli ülés keretében a Pannon-Víz Zrt.
megállapította a jövő évi ivóvíz és szennyvízcsatorna használati díjakat.
Az alapdíj emelés mértéke 3,38 -4,00 %, a szennyvízelvezetési díjnál 3.84% .
Képviselők: Beleszólása sajnos nincs az önkormányzatnak, el kell fogadnunk.
Más javaslat, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bezi Község Képviselő-testületének 8/2010. (XII. 09.) rendelete az önkormányzati
vízközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
Hulladékgazdálkodási díjak megállapítása
Előadó: polgármester
Polgármester: Megkérném
hulladékdíjakról.

körjegyzőnket

tájékoztassa

a

testületet

a

jövő

évi

Körjegyző: Az alapdíj emelés mértéke 3,33% .
Más javaslat, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bezi Község Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 09.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló /
továbbiakban: R/ 14/2002./XII. 31./rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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3./ Napirendi pont
Körjegyzőségi SZMSZ
Előadó: polgármester, körjegyző
Körjegyző: A körjegyzőség dolgozóinak év közben szabadságuk felhalmozódik. A két ünnep
között lenne lehetőség kivételükre. Megkerestem a közigazgatási hivatal munkatársát, hogy
lehetne a körjegyzőség ünnepek alatti ügyfélfogadását megoldani. A gesztor önkormányzat
fogadná az ügyfeleket, így elegendő lenne egy személynek dolgoznia, míg a többiek
szabadságukat töltenék. A döntést a körjegyzőségi SZMSZ –ben kell lefektetni.
Polgármester: Véleményem szerint a két ünnep közötti ügyfélkör nem nagyszámú. Fűtést is
spórolhatnánk vele.
Varga Kálmán: Akinek halaszthatatlan ügye van, Rábacsécsénybe meg tudja oldani.
Más javaslat, hozzászólás nem volt, így a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2010.(XII.09.) határozata
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
alapján a körjegyzőségi szervezeti és működési szabályzat módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont
Lébény várossá nyilvánításához hozzájárulás
Előadó: polgármester
Polgármester: Tájékoztatlak benneteket Kovács Gábor lébényi polgármester kéréséről.
2010.október 28-án a lébényi testület a nagyközség várossá nyilvánítási szándékáról döntött.
Pályázatuk benyújtásánál pozitív, ha a környező önkormányzatok támogatásukat adják.
Alpolgármester: Bezi község számára pozitív lehet, ha Lébény város lesz, mindenképp
fejlődést jelent, esetlegesen később egy kistérségi társulás központja lehet.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2010.(XII.09.) határozata
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Lébény
Nagyközség a település várossá nyilvánítási szándékával.
/2/ Támogató nyilatkozatát adja a várossá nyilvánítási eljárási pályázat
benyújtásához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011.január 15.
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5./ Napirendi pont
Tájékoztatás az előző ülés óta tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
Polgármester: Bezi kisposta újranyitása ügyében elküldtük az illetékeseknek a kérelmünket,
válasz is érkezett rá.
Türelmünket kérik, most zajlik a korábban megszüntetett kisposták ismételt megnyitásának a
gazdasági feltételrendszerének kialakítása.
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Polgármester: Tájékoztatás a Csornai Kistérség által kiküldött pályázatokról:
- balesetveszélyes csomópontok átépítése
- kamerarendszer kiépítése
- műemléki pályázatok
Az önrész rendkívül nagy, községünk általában 10% önrészt vállal be.
A kamerarendszernél pl. 35 % a támogatottság és a minimális pályázati összeg 7.8 millió
forint.
A műemléki pályázatoknál felmerült a kérdés a leendő bezi tájház átminősítésének
lehetősége, de itt is 50 % a saját erő, és a támogatás összege maximum 13 millió forint, ami
egy felújításnál nem biztos, hogy teljes keretet ad.
Balesetmentes csomópont Bezi esetében véleményem szerint nincs.
Lengyel Miklós kérelme
Polgármester: Azzal a kéréssel fordult Lengyel Miklós az önkormányzathoz, hogy a 2008ban vásárolt telket visszavásároljuk. Anyagi helyzete nem engedi meg az építkezést
egészségügyi gondok miatt.
Befektetésnek jó lenne, csak jelenleg a jövő évi költségvetést pontosan még nem látva
javaslom jövő évre napirendre tűzni e kérdést.
7./ Napirendi pont
Átmeneti segélyek, kamatmentes kölcsön kérelmek
Előadó: polgármester, körjegyző
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.
Kmf.

Bősze Kornél
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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