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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-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: Odoricsné Buthi Krisztina Egyesített Szociális Központ Beled
intézményvezetője
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:
-

Fehértó-Bezi Gyermekjóléti Körzet Közös Fenntartására létrehozott tárulás
megszüntetése
Szándéknyilatkozat beledi társulásba csatlakozásról
Fehértó-Bezi Házigondozói Körzet Közös Fenntartására létrehozott társulás társulási
megállapodásának módosítása
Szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat 2010. évi elszámolása
Lébényi ÁMK alapító okiratának elfogadása
Telek visszavásárlási kérelem
Pályázati eredményekről beszámoló

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

NAPIREND
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Éves ellenőrzési jelentés a 2010. évben elvégzett belső ellenőrzés eredményéről
Előadó: polgármester
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3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgynét, tájékoztassa a testületet a 2010. évi
költségvetés teljesítéséről.
Nagy Györgyné gazdálkodási főeladó: A Bezi Községi Önkormányzat működési bevételei a
tervezettnek megfelelően alakultak, de felhalmozási bevételi 40%-kal csökkentek az előző évhez
képest. A bevételkiesés oka, az építési telkek iránti kereslet csökkenése. Míg az önkormányzat
2008-ban 5 db építési telket értékesített, 2009-ben és 2010-ben egy darabot sem sikerült eladni. Az
önkormányzatnak a kieső bevételét a 2009. évben bevezetett iparűzési adóval sikerült pótolni. A
magánszemélyek kommunális adó alapját az önkormányzat 2010. július 1.-től felére csökkentette. A
helyi adók beszedése során átmeneti hátralékok keletkeztek, melynek egy részét fizetési
felszólításokkal sikerült behajtani. 2010. évben a működési és felhalmozási bevételek nem voltak
egyensúlyban a működési és felhalmozási kiadásokkal, ezért szükség volt arra, hogy a működési
kiadásokat fejlesztési bevételből finanszírozza az önkormányzat.
Az önkormányzat 2010. évben is biztosította intézményei működését. Működési költségeinek
összege jelentősen nőtt az áremelkedések hatására. Minden önkormányzati épületben gázfűtés
üzemel. A hivatal fűtési költségének csökkentése céljából az önkormányzat vegyes tüzelésű kazánt
építetett be. Nappal a hivatal fűtését ezzel oldják meg. Nőtt az intézmények villamos energia
fogyasztása is. 2010-ben az üzemanyagköltség is jelentős mértékben emelkedett, melynek oka nem
csak az üzemanyagár emelkedés, hanem a csapadékos időjárás is. A közterületeken, temetőben és a
sportpályán szinte minden héten kellett a füvet nyírni. A falugondnoki szolgálat keretében
működtetett kisbuszt is egyre többen veszik igénybe. A falugondnoki szolgálatra kapott normatíva
nem fedezi a ténylegesen a felmerülő kiadásokat. A köztisztasági feladatok ellátása
közfoglalkoztatás keretében történik. 2010. évben 3 fő közcélú munkást foglalkoztatott az
önkormányzat „Út a munkához” program keretében. 2009. november1-től pályázat útján 2 fő
településőrt foglalkoztatunk a jobb közbiztonság védelme érdekében. A településen nincs kiépített
csatornahálózat, az intézmények szennyvíz elszállításának költsége a tavalyi évhez képest
jelentősen megemelkedett.
Az intézmények gazdálkodását szigorúan felügyelte az önkormányzat, így elkerülte azt, hogy
működése veszélybe kerüljön. Intézkedései az elmúlt évek során arra irányultak, hogy kötelező
feladatait társulásban lássa el. 2009. augusztus1-től az iskola és óvoda a lébényi ÁMK
tagintézménye lett. A közoktatási társulás költségeihez szinte alig kell hozzájárulni az
önkormányzatnak, mivel a gyermekek után kapott normatíva, és a kistérségi kiegészítő normatíva
fedezi az egy gyermekre jutó költséget.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat hozzájárult a sportegyesület, tűzoltó egyesület,
valamint az Összefogás Beziért egyesület működési kiadásaihoz, szerény falunapot rendezett,
karácsonyra megvendégelte a település nyugdíjasait.
Az önkormányzat a nehéz körülmények ellenére fejleszteni is tudott. A kultúrház nagytermében
kicseréltette a PVC padlót, a tűzoltószertár épületét kívülről tataroztatta, a 2009. évben vásárolt
kisbusznak garázst építettet.
Saját kivitelezésben elkészült kb. 340 m új járdaszakasz a Nefelejcs és Külső-Petőfi utcában.
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Az Arany János utcában a régi aszfaltos út új burkolatot kapott, a Nefelejcs utcát pedig mart
aszfalttal terítették. A közterületek rendben tartására 1 db fűkaszát vásároltunk. 2 db régebben
értékesített teleket az önkormányzat visszavásárolt.
Bezi Község Önkormányzatának 2010. év végén hitelállománya nem volt, sőt szép összegű
pénzmaradvánnyal zárta az évet.
Lásd melléklet táblázatok
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (IV. 28.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
Éves ellenőrzési jelentés a 2010. évben elvégzett belső ellenőrzés eredményéről
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet a belső ellenőrzés
eredményéről.
Veilandics Eszter körjegyző: Az Ötv. 92.§ (10) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettel
egyidejűleg az önkormányzat és a költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a
testület elé kell terjeszteni. Tavalyi évben a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés (operatív gazdálkodás) szabályozottsága és gyakorlata, Kötelezettségvállalási
nyilvántartás” ellenőrzése zajlott. Továbbra is a csornai kistérség munkatársa Rémanné Simon
Henrietta végezte a feladatot.
Megállapításai:- tárgyi feltételek megléte biztosított volt
- ellenőrzést akadályozó tényező nem merült fel
- együttműködő készség megfelelő
- büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekményt nem tártak fel
A FEUVE szabályzat aktualizálását kell elvégezni a helyi sajátosságoknak megfelelően.
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011 /IV.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évről készült belső
ellenőrzési jelentést.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
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3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester bemutatja Odoricsné Buthi Krisztina Egyesített Szociális Központ
Beled intézményvezetője, aki beledi társulás lehetőségeiről és a társulásról tart tájékoztatót a
testületnek.
Veilandics Eszter körjegyző: Mielőtt Krisztina elkezdené a Beledi intézmény bemutatását,
előzményként elmondanám a testületnek hogyan jutottunk el Beled Városához.
Csorna Város Jegyzője ellenőrzést tartott ez éve március hónapjában a Fehértó-Bezi Gyermekjóléti
Szolgálatnál. Az ellenőrzés eredményeként megállapítást nyert, hogy a társulás nem rendelkezik a
megnövekedett ellátotti létszámnak megfelelő személyi feltételekkel.
Fehértó község polgármestere felvette a kapcsolatot a jelenleg gyesen lévő kollegával, visszajönne e
a gyermek mellett dolgozni, de nem vállalta a feladatot.
Az állásra megpróbáltak megfelelő személyt találni, aki heti 12 órában vállalná és a végzettsége is
meglenne, így nem sikerült.
Így jutottunk el arra következtetésre, hogy a jelenleg működő Fehértó-Bezi Gyermekjóléti Társulást
megszüntetjük és Beledhez csatlakozunk.
Fehértó Község felvette előzetesen a kapcsolatot a csatlakozásról Beled Városával, az
önkormányzatok szándékát pozitívan veszik.
Odoricsné Buthi Krisztina: Köszönöm a meghívást. A társulást a megállapodásban érintett
önkormányzatok 2009. január 1-től határozatlan ideig hozzák létre és működtetik.
Gazdálkodását Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja útján
ellenőrzi.
A közösen fenntartott intézmény megnevezése: Egyesített Szociális Központ
A társulás ellátja a következő feladatokat: - gyermekjóléti szolgálati feladatok
- családsegítő feladatok
- közösségi ellátások feladatai
- házi segítségnyújtás
- családi napközi
- étkeztetés
A társuláshoz jelenlegi csatlakozáskor nem kell az önkormányzatoknak anyagilag hozzájárulniuk,
nyilván a jövő évet nem tudjuk.
Dóra Vilmos képviselő: Adósságrendezést is vállal a tárulás?
Odoricsné Buthi Krisztina: Igen van ilyen szolgáltatás is.
Bősze Kolozs alpolgármester: A jövőben a szociális étkeztetés feladatán is el kell gondolkodnunk,
igaz van rá szakemberünk, de önállóan nem éri meg csinálni az alacsony normatíva miatt.
Bősze Kornél megköszöni a tájékoztatót, a meghívott vendég elköszönöm.
Bősze Kornél polgármester: Jelenleg más lehetőségünk nincs, én is körbejártam ezt a kérdést,
tárgyaltam a fehértói polgármesterrel.
Javaslom, tegyük meg a szükséges lépéseket, a feladatot kötelezően el kell látni.
Fehértó-Bezi Gyermekjóléti Körzet Közös Fenntartására létrehozott tárulás megszüntetése
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A polgármester kérésére Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011 /IV. 28./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. január 1-én Fehértó-Bezi
Gyermekjóléti Körzet Közös Fenntartására létrehozott társulást Fehértó Község Önkormányzatával
történt előzetes megbeszélés alapján a gyermekjóléti szolgálat éves ellenőrzése kapcsán feltárt
személyi feltételek hiánya miatt kezdeményezi 2011. június 30. napjával a közös megegyezéssel
történő megszüntetését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulás megszüntetésével kapcsolatos
lépéseket megtegye.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
Szándéknyilatkozat beledi társulásba csatlakozásról
A polgármester kérésére Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011 /IV. 28./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és családsegítés feladat
ellátása érdekében csatlakozási szándéknyilatkozatát fejezi ki 2011. július 1. napjával a Beled Város
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Társulásba való felvételhez.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
Fehértó-Bezi Házigondozói Körzet
megállapodásának módosítása

Közös

Fenntartására

létrehozott

társulás

társulási

Veilandics Eszter körjegyző: A gyermekjóléti társulás megszűnése kapcsán áttekintésre került a
közösen fenntartott házigondozói tárulási megállapodás. Az elszámolások pontosítása érdekében
módosításra szorul. Illetve a régi körjegyzőség szerepelt még ellenőrzőként. A megállapodást
Fehértó mint gesztor önkormányzat készítette.
Kérdés nem merült fel.
A polgármester kérésére Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011 /IV. 28./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fehértó-Bezi Házigondozói
Körzet Közös Fenntartására létrehozott társulás társulási megállapodásának módosítását a
következők szerint:
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- A megállapodás 1. pontja kiegészül:
„Társulás Felügyeleti Szerve: Fehértó Község Önkormányzat Képviselőtestülete”
- A megállapodás 8. pontja helyébe a következő lép:
„ A körzeti gondozói szolgálat házi segítségnyújtás (szakágazati száma: 85322-4) és a szociális
étkeztetés (szakágazati száma: 85324-6) szakfeladatok részét képezik Fehértó Községi
Önkormányzat költségvetésének. Az állami normatíva igénylésére a székhely szerinti Fehértó
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult.
A tárgyévet követően április 1-ig Fehértó Község Önkormányzata elkészíti az elszámolást, melyet
Bezi Község Önkormányzata részére megküld. Az elszámolás-Bezi által történő megtárgyalást,
jóváhagyást követően 10 napon belül kerül sor az elszámolás realizálására. A normatívát meghaladó
költségeket az ellátottak számának arányában viselik a társult önkormányzatok. Bezi
Önkormányzata a tárgyévet követő elszámolás után utólag, szintén az elszámolás megtárgyalását,
jóváhagyását követő 10 napon belül utalja az állami normatíván felüli összeget Fehértó Község
Önkormányzatának. A Fehértói Önkormányzat költségvetésének körzeti gondozói szolgálatot érintő
részéhez Bezi Község Önkormányzatának egyetértése szükséges.”
-A megállapodás kiegészül 8/a. ponttal:
” A személyes gondoskodás igénybevételéért /szociális étkezés, házi segítségnyújtás/ fizetendő
térítési díjat Fehértó Község Önkormányzat Képviselőtestülete saját közigazgatási területére, Bezi
Község Önkormányzat Képviselőtestülete szintén a saját közigazgatási területére vonatkozóan
állapítja meg külön rendeletében és a hatályos rendeletet a házi gondozó rendelkezésére bocsátja.”
-A megállapodás 10. pontjában a régi körjegyzőség helyett a jelenlegi Enese, Fehértó, Kisbabot és
Rábaszentmihály Körjegyzőség szerepel.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a módosításoknak megfelelően az egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
A szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat 2010. évi elszámolása
Veilandics Eszter körjegyző: Fehértó Önkormányzata elkészített a szociális étkeztetésről és
gyermekjóléti szolgálatról készült beszámolót.
A kiadások a szociális gondozói és a gyermekjóléti szolgálat bér és járulékai
A bevételek az étkeztetési normatíva illetve a gyermekjóléti szolgálat normatívája.
A bevételek: 1.143.008 Ft
Kiadások: 768.518 Ft
Fehértó tartozása: 374.490 Ft.
Kérem, a testületet tekintsék át a beszámolót.
Kérdés nem merült fel.
A polgármester kérésére Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
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Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011 /IV. 28./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Fehértó Község Önkormányzata
által elkészített 2010. évi elszámolást a szociális étkeztetésről és gyermekjóléti szolgálatról.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
Lébényi ÁMK alapító okiratának elfogadása
Bősze Kornél polgármester: Tolmácsolom a lébényi polgármester Kovács Gábor bezi testület felé
is intézett kérését a Lébényi Általános Művelődési Központ (a továbbiakban ÁMK) alapító
okiratának módosítása tárgyában:
1. Az óvoda építésére benyújtott pályázatban az önkormányzat vállalta a halmozottan hátrányos
gyermekek integrációs nevelését, oktatását. A vállalás teljesítéséhez szükséges az intézmény
alapító okiratába a halmozottan hátrányos gyermekek integrált oktatásával, nevelésével
kapcsolatos szakfeladat beépítése.
2. Az alapító okirat intézményegységei között a lébényi óvoda óvoda-bölcsőde
intézményegységként szerepel, ugyanakkor az alapfeladatok között a bölcsődei nevelés nem
szerepel, tehát ezzel az alapfeladatokat ki kell egészíteni.
3. Az ÁMK intézményegységeként működik a Lébény Jókai Mór Községi Könyvtár. Az
alapfeladatok között ugyan szerepel a könyvtári feladatok ellátása, de ez az elem nem fedi le
teljes egészében a községi könyvtár jogszabály által ellátandó feladatait, ezért szükséges annak
kiegészítése.
4. Az alapító okirat legutolsó módosítása óta jogszabályváltozás is történt, amelynek értelmében a
törvény módosítás hatálybalépését követő első alapító okirat módosítást során az előírt
változtatásokat az alapító okiraton át kell vezetni. A módosítás az intézmény típus szerinti
besorolását érintette. Megszűnt ugyanis a költségvetési szervek tevékenységi jellege és a
közszolgáltató szerv fajtája szerinti besorolása, ezért ezt a rendelkezést törölni kell az alapító
okiratból.
5. Az új óvoda átadását követően az ÁMK Lébény, Szabadság u. 2. szám alatti telephelye
megszűnt, ezért azt törölni kell az alapító okiratból. Ezzel kapcsolatban ugyan már 2010
októberében döntött a Tisztelt Képviselő-testület, de a törzskönyvet vezető szerv a változást
nem tudta nyilvántartásba venni, mivel a Közoktatási törvény szerint átszervezésnek minősülő
változtatást (a telephely megszűnés ennek minősül) a nevelési évben – július augusztus
hónapokat kivéve – nem lehet végrehajtani. A telephely törlését, tehát csak 2011. július 1-vel
lehet végrehajtani, ezért van szükség az ismételt döntésre.
Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan is el kell készíteni, és
megküldeni a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását vezető Magyar Államkincstárnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, egyetértés esetén pedig
jóváhagyni szíveskedjék.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011 /IV. 28./ H a t á r o z a t a
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/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Lébényi Általános
Művelődési Központ alapító okiratának 2011. július 1-i hatállyal történő módosítását az alábbiak
szerint és egyben elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
I. Az alapító okirat egységes szerkezetének címe és bevezető rendelkezése helyébe a következő
rendelkezés lép:

Lébényi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata
Lébény Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete és Bezi és Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 9. § (4) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt.
tv.) 37. § (1)-(5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 90-94. §-ai
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:”
II. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8. „Az Intézmény besorolása:
Alaptevékenysége szerint: többcélú közoktatási intézmény, általános művelődési központ.
Gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő költségvetési szerv.
Az alapító okirat 15/A pontja (Alaptevékenysége 2010. január 1-től) kiegészül a következőkkel:
889101

Bölcsődei ellátás

890114

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

890115

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok
részére

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme.

A 890114 és a 890115 számú alaptevékenységi elemek értelmezése:
A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az alábbi sajátos nevelési
igényű tanulók, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók részére biztosítja a többi tanulóval együtt a képesség-kibontakoztató
felkészítést, illetve az integrált nevelést, oktatást:
¾ A Közokt. tv. 121. § 29. a) pontja alapján testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
¾ A Közokt. tv. 121. § 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.
III. Az alapító okirat 23. pontjából, az intézmény telephelyeinek felsorolásából a „Lébény,
Szabadság u. 2.” törlésre kerül.
IV. Az alapító okirat 24. pontjából, az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon felsorolásából a
„Lébény, Szabadság u. 2. szám alatti óvodaépület” törlésre kerül.
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/2/ A testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: 2011.május 15.
Telek visszavásárlási kérelem
Bősze Kornél polgármester: Bessenyeiné Varga Diána és Bessenyei Ferenc Krisztián kereste meg
a hivatalt azzal a kéréssel, hogy a 2007-ben vásárolt 274/19. hrsz. telek visszavásárlásának
lehetőségéről érdeklődjön.
Kérdezem a testületet a véleményéről.
Bősze Kolozs alpolgármester: 2012. évben, esedékességkor térjünk vissza a kérésre, jelenleg
rendelkezik az önkormányzat telekkel, a költségvetésbe ezt a vásárlást nem terveztük be.
Erről tájékoztassuk az érintetteket.
A testület egyetértett.
Pályázati eredményekről beszámoló
Bősze Kornél polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Bezi községben mind a
Sportegyesület és az Összefogás Beziért Egyesület elnyerte a LEADER pályázat keretében a
igényelt támogatást.
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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