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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 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

körjegyző

Meghívottak: VULCANO KG INVEST 2008 Kft. Tóth Gábor
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:
-

Folyószámla hitel hosszabbítás
Hozzájáruló nyilatkozat Lébényi ÁMK Mecsér Község csatlakozásához
KEOP 1.1.1. hulladéksziget helyének kijelölése
Földbérbeadás
Térítési díj rendelet módosítása
Szociális rendelet módosítása
Születési segély

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

NAPIREND
1./Napirendi pont
Falunap programjának megbeszélése
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Pályázati lehetőségek
Előadó: polgármester
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3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Falunap programjának megbeszélése
Előadó: polgármester
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011 /III.24./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi falunap
programtervezetét, mely e határozat melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont
Pályázati lehetőségek
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester bemutatja VULCANO KG INVEST 2008 Kft. Tóth Gábor képviselőjét,
aki a Széchenyi terv pályázati lehetőségei kapcsán tart bemutatót „alternatív energiarendszer
kiépítéséről”.
Tóth Gábor: Az alternatív energiarendszer kiépítésére van lehetősége az önkormányzatnak 85 % os
pályázati támogatás mellett, ez bruttó érték.
Bősze Kolozs alpolgármester: Önrész csökkentésére pályázat beadható e?
Tóth Gábor: Nem. A pályázatot 1 hónap alatt írjuk meg, 2 hónap alatt várható a döntés, a
pályázatírásért nem kérünk pénzt, előre semmi fizetési kötelezettség nincs. A támogatás okiratig
nincs effektíve semmi kiadás. Előleget lehet igényelni, 25 %, a pályázat utófinanszírozásos.
Bősze Kolozs alpolgármester: Műszaki tervezést sem kell fizetni?
Tóth Gábor: Nem, az önkormányzat kap egy csomagot. A kötelező monitoring adatszolgáltatást is
vállaljuk.
Varga Kálmán képviselő: Mi lesz, ha sikertelen a pályázat?
Tóth Gábor: Nem tudom megmondani, mivel 100% sikerünk volt eddig.
2 verziót dolgoztunk ki az önkormányzat számára: - egyik drágább, ez az a típus mely kiváltja a
gázfűtést 18 milliós a beruházás, az önkormányzati rész 3,5 millió forint.
A kisebb beruházás esetében 2,5 millió az önrész, de itt a gázszámla is megmarad.
Bősze Kolozs alpolgármester: Kamatmentes hitelre lehetőség nincsen?
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Tóth Gábor: Nincs, csak előlegre van lehetőség.
Bősze Kolozs alpolgármester: Nyáron kivitelezhető lenne a beruházás?
Tóth Gábor: Igen.
Bősze Kolozs alpolgármester: Pénz visszautalására mennyit kell várnunk?
Tóth Gábor: Általában 60 nap alatt megérkezik.
Varga Kálmán képviselő: Nem mindenkinek pozitív a véleménye erről a rendszerről
költségtakarékosság terén, igaz nincs gázszámla, villanyszámla viszont jelentősen megemelkedhet.
Tóth Gábor: Garanciát vállalnunk a megtakarításra.
Bősze Kolozs alpolgármester: Mennyit bír ki a technika?
Tóth Gábor: 25 év, a garancia 24 hónap.
Bősze Kolozs alpolgármester: Fenntartási összegek?
Tóth Gábor: Tisztítási, szivárgás ellenőrzési munkálatok, nem nagy összegekről beszélünk.
Dóra Vilmos képviselő: Villamosságilag mit kell biztosítanunk?
Tóth Gábor:3x40 Amper, de ez csak az induláshoz szükséges.
Bősze Kolozs alpolgármester: Működtetni hány évig kell?
Tóth Gábor: 3 év.
Bősze Kornél megköszöni a tájékoztatót, a meghívott vendég elköszönöm.
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Folyószámla hitel hosszabbítás
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011 /III. 24./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. április hónapban kezdeményezett 8
millió forintos folyószámla hitelének további 1 évre történő meghosszabbításáról ezen
határozatával döntött. A folyószámlahitel fedezete továbbra is a bezi Kultúrház.
/2/ A testület felhatalmazza a polgármestert a Duna Takarékszövetkezetnél szükséges intézkedések
megtételére.
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Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
Hozzájáruló nyilatkozat Mecsér Község csatlakozási szándékához
Bősze Kornél polgármester: Mecsér csatlakozni szeretne a közoktatási feladatokkal Lébényhez. A
Mecsér Község Önkormányzata ezen szándékát hivatalosan is eljuttatta Lébény Polgármesteréhez.
Tekintettel arra, hogy az Iskolát Bezi Község Önkormányzatával közösen társulásban működtetjük,
Mecsér csatlakozásához a Bezi Képviselő-testület hozzájárulása is szükséges.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011 /III. 24./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Mecsér Község
Önkormányzata a 2011/2012. tanév kezdését érintően csatlakozzon a Lébény-Bezi Közoktatási
Társuláshoz az alábbi feltételek szerint:
-

Bezi Község Önkormányzatát anyagi hátrány Mecsér Község csatlakozásával
kapcsolatban nem érheti, azaz a jelenlegi társulási megállapodás 9.4. pont további
biztosítását kéri a testület, miszerint „Az intézmény társulási működtetéséből adódó
többlet normatíva 75 %-a Lébény Nagyközség Önkormányzatát, 25 %-a Bezi Község
Önkormányzatát illeti meg. Az egyéb normatívák gyermek, tanuló létszám arányában
illetik meg az egyes önkormányzatokat.”

-

A pályázatok benyújtását érintően, amennyiben a székhelyintézmény nem pályáz, a
rangsorban Bezi Község a követi.

-

Mecsér Község esetében is kéri a testület a jelenlegi társulási megállapodási 5.3.6.
pontban előírt jogosultság megtartását, miszerint: „Amennyiben a társult község a
megjelölt határidőre nem tesz eleget átutalási kötelezettségének, s a lefolytatott
egyeztetés vagy felszólítás ellenére sem utalja át tartozását, abban az esetben tudomásul
veszi, hogy az intézményt működtető önkormányzat jogosult behajtást kezdeményezni
és indítani.”

/2/ A testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos egyéb kérdések
társulási megállapodásban való rögzítésére.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: 2011.július 31.
KEOP 1.1.1. hulladéksziget helyének kijelölése
Bősze Kornél polgármester: Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás munkatársa keresett meg, hogy a testület jelölje ki azt a közterületet, ahova majd a
hulladéksziget kerül. Határozatlan időre, térítésmentesen kérik ezt a területet az önkormányzattól.
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A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011 /III. 24./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1 pályázathoz a szelektív
hulladékgyűjtő szigetet Bezi községben a 121.hrsz-ú önkormányzati területen jelöli ki.
/2/ Felhatalmazza a polgármestert a közterület-használati szerződés megkötésére.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
Földbérbeadás
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011 /III. 24./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzata Kovács Ernő 9162 Bezi, Szabadság u.51. szám alatti lakossal
területbérleti szerződést köt az önkormányzat tulajdonát képező 118/2, 118/5, 118/6, 118/7 és 118/8
hrsz telkekre 2011. április 01.-től kezdődően határozatlan időre. Az éves bérleti díj mértéke:
10.000,-Ft/év
/2/ Utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és felhatalmazza a
területbérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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 25/2011. (III.24.) határozata
A testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, a szavazásból az alpolgármestert
nem zárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Földbérbeadás
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
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Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011 /III. 24./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzata Bősze Kolozs alpolgármesterrel területbérleti szerződést köt az
önkormányzat tulajdonát képező 274/29 hrsz telekre 2011. április 01.-től kezdődően határozatlan
időre. Az éves bérleti díj mértéke: 2.000,-Ft/év
/2/ Utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és felhatalmazza a
területbérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Térítési díj rendelet módosítása
Lásd melléklet
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2011./III.24./ RENDELETE
AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Szociális rendelet módosítása
Lásd melléklet
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2011. (III.24.) RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
6/2008.(VII. 28.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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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