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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én 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
Sárközi József
Burányi Zoltán
Megjelentek: Burányi Zoltánné
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:
-

Burányi-Kovács telek ügy
Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása
Lébényi ÁMK 2011. évi költségvetésének jóváhagyása
Körjegyzőségi költségvetés módosítása
Bezi Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Lengyel Miklós 274/29 hrsz. telek visszavásárlásának ügye
Falunapi program
KEOP 1.1.1. önerő
Mozgóboltosok bevételi kimutatása

Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása
Előadó: jegyző
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2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása
Előadó: jegyző
Körjegyző: Az előterjesztés alapján áttekinti a testülettel a kitűzött célokat.
Kérdés nem merült fel.
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011 /II.24./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselőkkel szemben
meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló előterjesztést és úgy
határoz, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34.§ (3) bekezdése
alapján e határozat melléklete szerint dönt a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját
képező célokról.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények
alapján gondoskodjon a körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozásáról.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Körjegyzőség köztisztviselői 2011. évi
egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Burányi-Kovács telek ügy
Bősze Kornél polgármester: Ismerteti a telek bérleti ügyet és felolvassa a Burányi család
beadványát.
Burányiné Éva: Kérnék minden képviselőt, hogy mondja el az ügyben kialakított álláspontját,
döntésüknek alapját.
Dóra Vilmos képviselő: A döntés meghozatalakor nem volt szó a befektetett munkáról.
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Bősze Kolozs alpolgármester: Köztudott Kovács Ernőék ügye, magas büntetést rótt ki rájuk a
környezetvédelmi hatóság. Az önkormányzatnak is kötelessége volt hulladékkezelési bírsággal
sújtani. „Kompenzálni” szerette volna az önkormányzat a Kovács családot a kialakult helyzet miatt.
Dóra Vilmos képviselő: Nem a Burányi családdal van probléma.
Varga Kálmán képviselő: Kovács Ernő ezt a telket kérte, a döntésnél a praktikusság is szerepet
játszott, a mellette lévő telket is ő műveli.
Gayer Csaba képviselő: Az esetről nem tudtam, ha kifizeti a befektetett munkát, megtérül a 15000
Ft, a döntéssel egyet értek.
Burányiné Éva: Kigazoltam, a telket a tégláktól megpucoltam, munkám van benne. Rolanddal
együtt kaptuk meg ezt a területet a falunapi lovazásért az előző polgármestertől.
Gayer Csaba képviselő: Nem élvez senki ilyen előnyöket mással szemben.
Burányiné Éva: 10.000 Ft/év bérleti díjat ajánlunk fel a területért.
Bősze Kolozs alpolgármester: Ez a bejelentés „kötelezi” az önkormányzatot a döntés
felülvizsgálatára, mivel bevétele származhat.
Dóra Vilmos képviselő: A temetőnél lévő telket ki gondozza?
Bősze Kolozs alpolgármester: Éváék. Nem a személyetek ellen volt a döntés hangsúlyozom.
Bősze Kornél polgármester: Kovács családdal leülök megbeszélem az új tényállást és írásban
reagálni fog a testület a beadványra.
Burányiné Éva elköszön, elhagyja a termet.
Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadót, tájékoztassa a
testületet az átdolgozott költségvetésről.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: Ismerteti a tervezetet.
Az előző testületi ülésen már megvitattuk az önkormányzat 2011. évi költségvetését, most azokat a
kiegészítéseket beépítettem a költségvetésbe, amit a testület felvetett, illetve kért.
Az önkormányzat bevételi az állami támogatáson és az átengedett központi adókon túl saját
bevételeit tartalmazza. Saját bevételi között a helyi adókból származó bevételek, ezek közül pedig
az iparűzési adóból származó bevétel jelentős az M85-ös elkerülő autóút építése miatt.
Kiadási előirányzatok tervezésénél a takarékos gazdálkodás szempontjai érvényesültek. A kötelező
feladatain túl támogatni tudja, még ha kis mértékben is civil szervezeteit. A 2011. évi
költségvetésben minden korosztály számára található előirányzat. (gyermeknap, falunap, idősek
napja). Terveztünk előirányzatot járda és útkarbantartásra is. Felhalmozási kiadások között a
sportpálya környékének kialakítása szerepel. 2011. évben a Fűzfa utca közművesítése folytatódik.
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az rendeletet alkotja:
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Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011.(II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Lébényi ÁMK 2011. évi költségvetésének jóváhagyása
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadót, tájékoztassa a
testületet az óvoda, iskola költségvetéséről.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: A Lébényi ÁMK 2011. évi költségvetésének elfogadására
azért van szükség, mert óvodánk és alsó tagozatos iskolánk a lébényi ÁMK tagintézményeként
működik. Költségvetése tartalmazza tagintézményeink költségvetését.
A költségvetés tervezésénél takarékos gazdálkodás szempontjai érvényesültek. A pedagógusok és a
technikai dolgozó bére a KJT előírása szerint történt.
Egy óvónő 25 éves közszolgálati munkaviszony betöltése miatt jubileumi jutalomra jogosult. A
dologi kiadásoknál betervezésre kerültek a működéssel kapcsolatos kiadások, pályázatok
benyújtásához szükséges önrész is. Az iskolai kiránduláshoz és úszásoktatáshoz Bezi
önkormányzata is hozzájárul.
Bezi tagóvoda költségvetése:
- Személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő juttatások
- Dologi kiadás
Összesen

6.016 e Ft
1.486 e Ft
412 e Ft
7.914 e Ft

Bezi tagiskola költségvetése:
- Személyi juttatás
- Munkaadókat terhelő juttatások
- Dologi kiadások
Összesen:

6.715 e Ft
1.645 e Ft
818 e Ft
9.178 e Ft

Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011 /II.24./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Lébényi ÁMK 2011. évi
költségvetését Bezi Község Önkormányzatát érintő jogcímek terén a következő számokkal:
Bezi tagóvoda költségvetése: 7.914 e
Bezi tagiskola költségvetése: 9.178 e
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Körjegyzőségi költségvetés módosítása
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadót, tájékoztassa a
testületet a körjegyzőség költségvetésének módosításáról.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: A körjegyzőség költségvetésének január 15.-i elfogadása
után értesültünk egy továbbképzési lehetőségről, mely 70.000 FT+ÁFA összegbe kerül.
Előzetes polgármesteri megbeszélésre terjesztjük most a testület elé.
Bezi Községet 37.223 Ft összeggel érinti a módosítás.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011 /II.24./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetését, 70.000 Ft +Áfa összeggel az egyéb dologi kiadások előirányzata nő.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző
Bezi Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadót, tájékoztassa a
testületet a 2010. évi költségvetés módosításairól.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: 2010. II. félév folyamán az önkormányzat módosított
bevételi előirányzata összesen 2.279 e Ft-tal nőtt.
Ezen belül nőtt az önkormányzat sajátos működési bevételi előirányzata,(iparűzési- és gépjárműadó
előirányzata nőtt, kommunális adó előirányzata csökkent az adó mértékének júl. 1-i csökkentése
miatt) Nőtt az önkormányzatok költségvetési támogatásának, a támogatás értékű bevételeknek,
valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzata. Csökkent saját működési bevétel, (szociális
étkezők létszámának csökkenése – 13 fő) és a finanszírozási bevételek előirányzata.
Az önkormányzat 2010. évi módosított kiadási előirányzata szintén 2.279 e Ft-tal nőtt. A kiadási
előirányzatok között a személyi juttatás előirányzata jelentősen emelkedett (2 fő településőr
valamint közcélú munkások pályázaton nyert alkalmazása), ennek következtében nőtt a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is. A felhalmozási kiadások előirányzata 2.078 e Ft-tal,
míg szociális juttatások előirányzata kismértékben, 6 e Ft-tal emelkedett. Csökkent a dologi és
egyéb kiadások, valamint a támogatás értékű működési kiadások előirányzata.
Dóra Vilmos képviselő: Átvett pénzeszközök emelkedése minek tudható be? Város és
községgazdálkodás mit takar?
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: Bérek (3 millió forint) alkalmi munkavállalók, fizikai
alkalmazottak, fűnyírás, közkifolyók díja, villany, tűzoltóság benzinköltség, alkatrészek.
Dóra Vilmos képviselő: Önkormányzati konyhánál a szorzószám különbséget mi okozza?
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: A rezsiköltség kivétele.
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Dóra Vilmos képviselő: Fejlesztési forrásként mennyi szerepel?
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: 8.8 millió.
Dóra Vilmos képviselő: A körjegyzőség és a szociális étkeztetés területén további fejlesztéseket
várnék, illetve költségcsökkentést.
Körjegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy a múltkori ülésen alpolgármester úr megkért, hogy a
lébényi jegyzőnővel vegyem fel a kapcsolatot a szociális étkezés társulási lehetősége kapcsán.
A lébényi önkormányzat a mosonmagyaróvári kistérségen keresztül látja el ezt a feladatot, meg
vannak elégedve, tárulás jelenleg nem jöhet szóba velük.
Kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az rendeletet alkotja:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011 (II. 24.) Rendelete
Bezi Község Önkormányzatának többször módosított 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Lengyel Miklós 274/29. hrsz. telek visszavásárlásának ügye
Bősze Kornél polgármester: Ezen napirend már többször tárgyalásra került, az önkormányzat
anyagi helyzetét szerettük volna látni, mielőtt döntünk egy telek vásárlásáról. Több beruházás is
szerepel az önkormányzat terveiben, véleményem szerint ez a vétel most nem fér bele a
költségvetésbe, fontosabb dolgokat kell előtérbe helyezünk idén. Jelenleg is van az
önkormányzatnak telke, ami eladó, plusz egy telekkel nem lenne bevételünk csak kiadás, ahogy az
ingatlan piac áll.
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011 /II.24./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lengyel Miklós által megvételre
felajánlott bezi, belterületi 274/29 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni.
A testület felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetett értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Falunapi program
Bősze Kornél polgármester: Megkérném Hajtó Pétert, hogy az átdolgozott falunapi
programtervezetet ismertesse. Előzményként elmondanám, hogy költségtakarékosság miatt a
sztárvendégek számát lecsökkentettük.
Hajtó Péter: Az új tervezetet ismerteti.
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Bősze Kornél polgármester: Meghívást kaptak a falubeli kocsmárosok is, mivel az ő véleményük is
fontos a falunap megszervezésénél.
Sárközi József: Régebben én is szerveztem ilyen programokat, Grammy bál nagyon sikeres 8001200 főt mozgat. Megpróbálkozhatna az önkormányzat belépős bál szervezésével is.
Hajtó Péter: Igen a Grammy nagyon jó hangulatot csinál, ez a létszám forgó létszám. Több
biztonsági őr szükséges, ha jól tudom, ezt a cég szervezi. Ha belépős falunapot szeretne az
önkormányzat külön kell kezelni, külön sátor, másképp nem látom kivitelezhetőnek.
Bősze Kornél polgármester: Nem hiszem, hogy jó ötlet a falunapot fizetőssé tenni, egy évben
egyszer van ilye mulatság, mindenki számára elérhető legyen akár hajnali bulikor is.
Más alkalmakkor például búcsúkor lehet belépős bált szervezni.
Sok az ingyenes program, a fizetőst nehezebb eladni.
Sárközi József: Biztos megtérülne a befektetés, 1000 Ft belépőket szed általában a Grammy, de őket
jó időben le kell foglalni, búcsúkor véleményem szerint biztos foglaltak már.
Burányi Zoltán: Véleményem szerint az alkohollal a falunapon elővigyázatosabbnak kell lenni, az
önkormányzat figyeljen rá.
A falunapi programról döntés nem született.
KEOP 1.1.1. önerő
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot alkotja:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2011 /II.24./ H a t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Mosonmagyaróvár
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007
pályázatához kapcsolódóan 1.428.000 Ft azaz egymillió négyszázhuszonnyolcezer Forint önerőt az
alábbiak szerint biztosít és a társulás számlájára megfizet:
2011. évi költségvetésében:
2012. évi költségvetésében:
2013. évi költségvetésében:

428.400 Ft-ot
856.800 Ft-ot
142.800 Ft-ot.

2./ A fenti teljes összeg meglétének igazolására 2011. március 7-ig bankszámla igazolást küld a
Társulásnak, a fenti éves összegeket pedig a gördülő költségvetésében előirányozza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 10.
Bősze Kolozs elköszön és elhagyja az ülést.
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Mozgóboltosok bevételi kimutatása
Körjegyző: Elkészítettük a mozgóboltosok bevételeiről szóló kimutatást, mindenki megkapta a
beszámolót. A vállalkozók egyik fele rendesen időben fizet, megköti a szerződést, míg mások
többszöri felszólítás ellenére sem lépnek.
Bősze Kornél polgármester: Aki elmaradásban van megkapta az újbóli felszólítást. A
fejleményekről és a befolyt összegről a tájékoztatást meg fogom tenni.
A testület a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.
Egyebek:
Varga Kálmán képviselő: Az önkormányzat biztosítson keretet a tűzoltóautó kiállítására.
Dóra Vilmos képviselő: Kamerarendszer fontosságát hangsúlyoznám.
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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