Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
2-A/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 3-án a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Bősze Kornél
Bősze Kolozs

polgármester
alpolgármester

ifj. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán képviselők
Veilandics Eszter
Nagy Györgyné

körjegyző
gazd.főea.

Meghívottak: Limo Győr Rendezvényszervező cég ügyvezetője és munkatársa
Bősze Kornél 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.
A meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot az
alábbiak szerint, melyet az egyéb időszerű kérdéseknél tárgyal:
Lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programja módosításának elfogadása
Polgármesterek helyettesítésére vonatkozó szabályok a tanácsülésen
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
Egyesületi beszámolók
Előadó: egyesületi elnökök
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4./Napirendi pont
2011. évi események és azok időpontjainak megbeszélése
Előadó: polgármester
5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadót, tájékoztassa a
testületet a költségvetés tervezetéről.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: Ismerteti a tervezetet. Működési bevételek lecsökkentek,
mely pl a konyha bevételeinek visszaeséséből adódik. A szociális étkezők száma lecsökkent, mivel
a pedagógus kollégák is étkezés jegyet kapnak.
Bősze Kolozs alpolgármester: A szociális étkeztetés terén is szorgalmaznák a kapcsolat felvételét
Lébény községgel.
Megkérném körjegyzőnket vegye fel a kapcsolatot a lébényi jegyzővel ez ügyben.
Dóra Vilmos képviselő: Az „önhiki” pályázatnál az óvoda és iskola, ha társulásban is működik,
biztos pozitív elbírálású kell, hogy legyen, az önkormányzatunk is fenntartó.
Kérném a költségvetés kibővítését, ha a testület is egyetért artézi kutak bevizsgálására,
működőképessé tétele céljából.
Továbbá is szorgalmaznám a kamerarendszert.
Utak murvázását.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: A közutaknál már szerepeltetünk egy tételt.
Bősze Kolozs alpolgármester: Az intézmények fűtéskorszerűsítésén is el kell gondolkodnunk,
kazáncsere szükséges lenne a kapacitása miatt.
Dóra Vilmos képviselő: Előző felsorolásomhoz a mozgóboltokból származó bevételek
felülvizsgálata kimaradt, megkérném körjegyzőnket a következő ülésre készítessen áttekintést az
érintett cégekről és bevételekről.
Bősze Kornél polgármester: Megkérem gazdálkodási főelőadónkat, hogy a kért módosításokat
tegye bele a költségvetésbe és a következő ülésen tárgyalja újra a testület a költségvetést.
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2011. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester: A 2011. évi kötelezettségvállalások a következők:
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-

Bezi-Enese Evangélikus Egyházközség és az önkormányzat ingatlanok tulajdonjogi
viszonyainak rendezése, letéti szerződés
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás- önrész
Fűzfa utca ivóvízhálózat kiépítése, vízjogi engedély- 953.000 Ft összegben

-

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011 /II.03./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2011. évre áthúzodó
kötelezettségvállalásokról a tájékoztatót a következők szerint:
-

Bezi-Enese Evangélikus Egyházközség és az önkormányzat ingatlanok tulajdonjogi
viszonyainak rendezése, letéti szerződés- 2.000.000 Ft összegben
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás- önrész:
1.428.000 Ft összegben
- Fűzfa utca ivóvízhálózat kiépítése, vízjogi engedély 953.000 Ft összegben
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Napirendi pont
Egyesületi beszámolók
Előadó: egyesületi elnökök
Összefogás Beziért Egyesület beszámolója
Hima Istvánné: Németh Béláné egyesületi elnökünk külföldön tartózkodik, de mint teljes joggal
felruházott helyettese elkészítettem az egyesület 2010. évéről szóló beszámolót.
2010. januári nyitó pénzkészletünk 338.889,- Ft volt.
A bevételek a Bezi hivatal támogatásából. az SZJA támogatásból tevődik össze, összesen 284.120
Ft.
A kiadások a 2010. évben a következők voltak a lényegesebbeket említve: köztéri padok felújítása,
néptáncegyüttes ruhák beszerzése, összesen 346.865 Ft.
A 2010. december 31.-i záró pénzkészlet 276.144 Ft.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011 /II.03./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata elfogadja az Összefogás Beziért Egyesület 2010. évi gazdálkodását
284.120 Ft bevétellel és 346.865 Ft kiadással, jóváhagyja a 2010. évi egyesület beszámolóját.
Felelős: elnökök
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
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Sportegyesület beszámolója
Hima István: Megtartja a sportegyesület munkájáról a beszámolót.
2010. januári nyitó pénzkészletünk 94.639,- Ft volt.
A bevételek a Bezi hivatal támogatásából. az SZJA támogatásból és a belépőkből tevődik össze,
összesen 629.271 Ft.
A kiadások a 2010. évben a következők voltak a lényegesebbeket említve: felszerelés, biztosítás,
verseny engedély, pályázatírás összesen 517.359 Ft.
A 2010. december 31.-i záró pénzkészlet 206.551 Ft.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010 /II.03./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Sportegyesület 2010. évi beszámolóját
629.271 Ft bevétellel és 517.359 Ft kiadással.
Felelős: elnökök
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Tűzoltó Egyesület beszámolója
Bősze Kolozs egyesületi elnök felkéri Varga Kálmán egyesületi parancsnokot, tartsa meg
beszámolóját az egyesület munkájáról.
Varga Kálmán: A számlánkon jelenleg 379.256 Ft van.
Egyesület létszáma 44 fő.
A bevételek a Bezi hivatal támogatásából. az SZJA támogatásból és a tagdíjból tevődik össze,
összesen 217.111 Ft.
A kiadások a 2010. évben belépők, építőanyag: 59.755 Ft.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bősze Kolozs bejelenti személyes érintettségét.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II.03.) határozata
A testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, a szavazásból az alpolgármestert
nem zárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011 /II.03./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Tűzoltó Egyesület 2010. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
4./Napirendi pont
2011. évi események és azok időpontjainak megbeszélése
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester: Tisztelt Képviselő-testület A 2011. évi események közül a falunap
szervezése a legnagyobb feladat a község számára, melyet minden év június hónap harmadik
szombatján tartunk. Szeretném bemutatni meghívott vendégeinket Hajtó Pétert és társát, akik a
falunapok lebonyolítására specializálódtak és egyben megkérem Önöket, pár szót szóljanak
magukról illetve a rendezvényszervező cégről.
Vendégek bemutatkozása megtörtént.
Bősze Kolozs alpolgármester: Előző évek falunapjainak programját ismerteti a cég képviselőivel.
Dóra Vilmos képviselő: A falunapok, fesztiválok támogatásáról érdeklődik.
Hajtó Péter: Március körül lesz kiírva pályázat, ezzel külön cég foglalkozik, akikkel kapcsolatban
vagyunk. Az ökoprogram fontos a pályázatoknál, ebben nem szeretnék nyilatkozni, felvehetjük a
kapcsolatot velük, ha gondolja a testület.
A megbeszélés során elhangzik a sátor, színpad, öltöző kérdése.
Tombola lehetőségeként limuzin.
A fő műsorok közötti kitöltő programok lehetősége.
Hasonló lakosságszámú község referencia munkáját kéri a testület megküldésre.
Bősze Kornél polgármester: Köszönjük a tájékoztatót, a következő ülésen visszatérünk e témára.
A vendégek elköszönnek.
5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programja módosításának elfogadása
Bősze Kornél polgármester: A tájékoztató előterjesztést minden képviselőtársam kézhez kapta, így
volt lehetőség annak áttanulmányozására.
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Javaslom, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a lébényi oktatási intézmény pedagógiai
programjának jóváhagyásához.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és döntésének meghozatalára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (II.03.) határozata
lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programja módosításának elfogadásáról
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerint a
lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programjának módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Polgármesterek helyettesítésére vonatkozó szabályok a tanácsülésen
Bősze Kornél polgármester: A tájékoztató előterjesztést minden képviselőtársam részére
megküldtük, így volt lehetőség annak áttanulmányozására.
Kérem, tárgyalja meg a képviselő-testület, hogy a Csornai Többcélú Kistérségi Társulásban mely
önkormányzati képviselő (alpolgármester is lehet természetesen) helyettesítsen.
Alpolgármester Úr neve hangzik el.
Bősze Kolozs vállalja e feladatot, bejelenti személyes érintettség.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (II.03.) határozata
A testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, a szavazásból az alpolgármestert
nem zárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (II.03.) határozata
polgármesterek helyettesítésére vonatkozó szabályok a tanácsülésen
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Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bősze Kornél polgármester
akadályoztatása esetén a település képviseletét és a tanácsülésen való részvételt Bősze
Kolozs alpolgármester személyében biztosítja, a helyettesítési feladatokat az
alpolgármester látja el.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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 Kornél
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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