Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
6/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-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.

Meghívott: Ormos Judit pályázatíró
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 a napirendi pontokat megelőzően „Pályázati
elszámolásról tájékoztató”pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: családgondozó, polgármester
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
Pályázati elszámolásról tájékoztató
Bősze Kornél polgármester bemutatja Ormos Judit pályázatírót, aki tájékoztatót tart a testületnek a
kifizetési kérelmek elszámolásáról.
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Ormos Judit: Köszöntöm a testületet, röviden bemutatkoznék, akivel még nem találkoztam, én
írtam Bezit érintő pályázatokat. A Sportegyesület pályázatát már elszámoltuk, de az lényegében
eszközbeszerzés volt, a ravatalozó felújítása nagyobb feladat.
Július 1-31 között van az első kifizetés, a következő október 1-31.
A pályázat vállalt összegének 80 % teljesíteni kell.
Építési naplót kell vezetni, speciális mivel MVH kócokkal és munkanemekkel kell dolgozni.
Célszerű egy olyan műszaki ellenőrt találni, aki már dolgozott ilyen pályázati elszámolásba.
Projekt tábla kihelyezése szükséges, a mérete az elnyert összeg szerint adott.
Csak kifizetett számlák számolhatók el.
Megrendelő, árajánlat, kifizetési bizonylat, szállítólevél, ezekre mind szükségünk lesz.
A hatósági nyilatkozatokat is be kell szerezni.
Bősze Kolozs alpolgármester: A műszaki ellenőr személyénél is van kitétel?
Dóra Vilmos képviselő: Engedélyszámmal kell rendelkeznie.
Ormos Judit: A részt vevő személyek tanúsítványait is csatolni kell így az övét is.
Bősze Kolozs alpolgármester: Javaslom, hogy egyszerre októberben számoljunk el.
Dóra Vilmos képviselő: Árajánlatomat a munka elvégzésére az én cégem is benyújtja, ahol
cégtulajdonos vagyok. Az önkormányzatnál pedig képviselő, összeférhetetlen e ez?
Ormos Judit: Az egyesület nyerte el a pályázatot, tehát nem.
Több kérdés nem merült fel.
Bősze Kornél megköszöni a tájékoztatót, a meghívott vendég elköszönöm.
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
Előadó: családgondozó, polgármester
Bősze Kornél polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet a gyermekjóléti
munkatárs által elkészített beszámolóról.
Veilandics Eszter körjegyző:
Bezi lakosságszáma 2010. évben 537 fő, ebből 18 év alatti korosztály 117 fő.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 32 fő részesült, 278.400 Ft pénzbeli támogatást adva
az önkormányzat.
5 újszülött számára nyújtott az önkormányzat születési segélyt, 75.000 Ft jelent ez.
Gyermekétkeztetésre 854.530 ezer Ft , míg a nyári gyermekétkeztetésre 79.920 Ft költött.
Beiskolázási támogatásként 492.000 Ft fizetett ki az önkormányzat.
Gondozott családok száma 4, gondozott gyermekeké 10.
Jegyzői hatáskörben 1 fő kiskorú védelembe vételére került sor.
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011 /V.26./ H a t á r o z a t a
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Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatás alapján jóváhagyja a 2010. évről
szóló gyermekvédelmi beszámolót.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Lásd előterjesztés

Lébényi ÁMK alapító okirat módosításának elfogadása
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2011 /V. 26./ H a t á r o z a t a
Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébényi Általános Művelődési Központ
alapító okiratának az A) pont vonatkozásában 2011. július 1-i hatállyal, a B) pont vonatkozásában
2011. augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerinti módosítást jóváhagyja, az alapító okirat
módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalását elfogadja.

A)
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 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
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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 integrációs 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 16. pontja törlésre kerül:
IV. Az alapító okirat 23. pontjából, az intézmény telephelyeinek felsorolásából a „Lébény,
Szabadság u. 2.” törlésre kerül.
V. Az alapító okirat 24. pontjából, az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon felsorolásából a
„Lébény, Szabadság u. 2. szám alatti óvodaépület” törlésre kerül.

B)
I. Az alapító okirat 1. pontjában az intézményegységek felsorolásában az első francia bekezdés
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
¾

„Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény:
Tagintézményei:
- Bezi Óvoda, Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény,
9162 Bezi, Szabadság u. 65.
- Mecsér Óvoda, Általános Iskola, 9176 Mecsér, Felszabadulás u 6., Dózsa Gy. u.
19.”

II. Az alapító okirat 5. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. „Működési köre: Lébény Nagyközség, Bezi Község és Mecsér Község közigazgatási
területe. Az intézmény feladatait Lébény Nagyközségben, Bezi Községben és Mecsér
Községben lakó óvodás korú és általános iskolás korú gyermekek tekintetében látja el.
Feladatait az önkormányzatok együttműködési megállapodása alapján más településeken
lakó óvodás- és iskolás korúak tekintetében is elláthatja.”
III. Az alapító okirat 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. „Alapítója: Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
Alapítói jogok gyakorlója:
¾ Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
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¾ Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
¾ Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1.
Fenntartója:
¾ Lébény Nagyközség Önkormányzata, 9155 Lébény, Fő út 47.
¾ Bezi Község Önkormányzata, 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
¾ Mecsér Község Önkormányzata, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1
IV. Az alapító okirat 17. és 18. pontjainak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
1. „A székhelyintézmény általános iskolai intézményegysége 8 évfolyammal működik. A
felvehető maximális tanulólétszám 340 fő.
A bezi tagintézmény általános iskolai intézményegysége 4 évfolyammal működik, a
felvehető maximális tanulólétszám 20 fő.
A mecséri tagintézmény általános iskolai intézményegysége 4 évfolyammal működik, a
felvehető maximális tanulólétszám 20 fő.
2. A székhelyintézmény óvodai intézményegységébe felvehető maximális gyermeklétszám 130
fő.
A bezi tagintézmény óvodai intézményegységébe felvehető maximális gyermeklétszám 25
fő.
A mecséri tagintézmény óvodai intézményegységébe felvehető maximális gyermeklétszám
25 fő.”
V. Az alapító okirat 23. pontja, az intézmény telephelyei, kiegészül a következő rendelkezéssel:
-

„Mecsér, Dózsa Gy. u. 19.
Mecsér, Felszabadulás u. 6.”

VI. Az alapító okirat 24. pontja, az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon, kiegészül a
következő rendelkezéssel:
-

„Mecsér, Dózsa Gy. u. 19. szám alatti iskolaépület,
Mecsér, Felszabadulás u. 6. szám alatti óvodaépület.”

Határidő: 2011. június 6.
Felelős: polgármester, körjegyző

Lébényi ÁMK korábban módosított alapító okiratának hatályon kívül helyezése
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011 /V. 26./ H a t á r o z a t a
Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete Képviselőtestülete a 33/2011. (IV. 28.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelős: körjegyző
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Határidő: azonnal

Lébényi Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011 /V. 26./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény-Bezi
Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának 2011. augusztus 31-i
hatállyal történő módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint elfogadja.
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
Amely
Lébény Nagyközség Önkormányzata (9155 Lébény, Fő u. 47., képviselő: Kovács Gábor
polgármester),
Bezi Község Önkormányzata (9162 Bezi, Szabadság u. 59. képviselő: Bősze Kornél
polgármester),
valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. képviselő: Csaplár
Zoltán polgármester), a továbbiakban együtt: Felek
között jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi pontokba foglalt feltételek mellett:
A Közoktatási Intézmény-fenntartói Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Társulási
Megállapodás) a Felek 2011. augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják és kiegészítik:
I.

A Társulási Megállapodás bevezető része kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„valamint Mecsér Község Önkormányzata (9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1., képviselő:
Csaplár Zoltán polgármester), mint csatlakozó önkormányzat”

II.

A Társulási Megállapodás 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. Neve: Lébény-Bezi-Mecsér Közoktatási Társulás”

III. A Társulási Megállapodás 2.3. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„2.3. Mecsér Község Önkormányzata.”
IV. A Társulási Megállapodás 3.1. pontja kiegészül a következő mondattal:
„3.1. Mecsér Község közigazgatási területén az általános iskola 1-4. évfolyamán az általános
iskolai neveléssel és oktatással és az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok ellátását
biztosítja.”
V.

A Társulási Megállapodás 3.2. pontjának első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul,
illetve kiegészül:
¾ Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény:
Tagintézményei:
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-

Bezi Óvoda, Általános Iskola és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény, 9162
Bezi, Szabadság u. 65.
Mecsér Óvoda, Általános Iskola, 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 6., Dózsa Gy. u. 19.

VI. A Társulási Megállapodás 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.1. A Társulás által fenntartott intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
Alaptevékenysége szerint többcélú közoktatási intézmény, általános művelődési
központ. A tagintézmények az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkező
költségvetési egységek.”
VII. A Társulási Megállapodás 5.3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.3.1. „A dologi és személyi költségek tervezése a társulásban részt vevő települések
vonatkozásában külön történik, az intézményvezető, tagintézmény vezetők
véleményezési joga mellett. A tagintézmények székhelye szerinti önkormányzat
képviselő-testülete fogadja el az adott tagintézmény vonatkozásában jelentkező
tervszámokat. Ezek Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete általi
jóváhagyást követően épülnek be a társulás költségvetésébe.”
VIII. A Társulási Megállapodás 5.3.5. és 5.3.6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„5.3.5. Az intézmény közös működtetésének költségei tanulólétszám arányában terhelik a
fenntartó önkormányzatokat. Amennyiben a normatív hozzájárulások az intézmény
működtetéséhez nem nyújtanak elegendő fedezetet, a tagintézmények székhelye
szerinti önkormányzatok a tervadatok alapján számított különbözetet a saját
költségvetésük terhére Lébény Nagyközség Önkormányzata számlájára átutalják,
minden hónap 10-éig. A költségvetési év végén, legkésőbb az éves beszámoló
elfogadásáig a ténylegesen felmerült költségek alapján az önkormányzatok
elszámolnak egymással.
5.3.6. Amennyiben a társult községek a megjelölt határidőre nem tesznek eleget átutalási
kötelezettségüknek, s a lefolytatott egyeztetés vagy felszólítás ellenére sem utalják át a
tartozást, abban az esetben tudomásul veszik, hogy az intézményt működtető
önkormányzat jogosult az adós önkormányzattal szemben behajtást kezdeményezni és
indítani.”
IX. A Társulási Megállapodás 5.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.4.1. A társuláshoz való csatlakozás elfogadásához valamennyi tag önkormányzat
képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges.”
X.

A Társulási Megállapodás 5.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.8. A társulás megszűnése esetén a tagintézményekben dolgozó pedagógusok visszakerülnek
a tagintézmény székhelye szerinti község önkormányzatához.”

XI. A Társulási Megállapodás 8.1. és a 8.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„8.1.

A közösen fenntartott intézmény alapítói jogait (Áht. 93. § (1) a) pontja) a
tagönkormányzatok képviselő-testületei közösen gyakorolják, az egyéb irányítási
jogokat Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Irányító szerve Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

8.2. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozók esetében a székhely intézmény vezetője
személyesen gyakorolja a munkáltatói jogokat. A tagintézményt érintő személyi
kérdésekben az adott tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.
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Az intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, felmentése vonatkozásában Lébény
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntését megelőzően ki kell
kérnie a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét.
A tagintézmény vezetőjének kinevezésekor az adott tagintézmény székhelye szerinti
önkormányzat képviselő-testületét egyetértési jog illeti meg.”
XII.

A Társulási Megállapodás 8.4.1. pontjából a „lébényi 136 hrsz-ú Szabadság u. 2. szám alatti
óvodaépület” törlésre kerül.

XIII. A Társulási Megállapodás az alábbi 8.4.3. ponttal egészül ki:
„8.4.3. Mecsér Község Önkormányzata:
mecséri 13 hrsz-ú, Dózsa Gy. u. 19 szám alatti iskola épület
mecséri 167 hrsz-ú, Felszabadulás u. 6. szám alatti óvoda épület.”
XIV. A Társulási Megállapodás az alábbi 8.8. pont második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A tagintézmény épületei és berendezései, felszerelési tárgyai a tagintézmény
székhelye szerinti község önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik.”
XV. A Társulási Megállapodás 9.1. és a 9.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„9.1. A tagintézményekben az 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók összevont oktatása,
valamint egy összevont óvodai csoportban óvodai nevelése folyik.
9.2.

A tagintézmények székhelye szerinti községek közigazgatási területén élő 5-8.
évfolyamos tanulók oktatása-nevelése a székhely intézményben történik.”

XVI. A Társulási Megállapodás 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 9.4. Az intézmény társulási működtetéséből adódó többlet normatíva – a mecséri gyerekek
után járó társulási többletnormatívát kivéve – 75 %-a Lébény Nagyközség
Önkormányzatát, 25 %-a Bezi Község Önkormányzatát illeti meg. A mecséri
gyerekek után járó társulási többlet normatíva 75 %-a Lébény Nagyközség
Önkormányzatát, 25 %-a Mecsér Község Önkormányzatát illeti meg.
Az egyéb normatívák gyermek, illetve tanuló létszám arányában illetik meg az egyes
önkormányzatokat.”
XVII. Társulási Megállapodás 9.5. pontja kiegészül az alábbi mondattal:
„A mecséri tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését továbbra is Mecsér Község
Önkormányzata szervezi meg, a normatíva igénylés és elszámolás a
székhelyintézményen keresztül történik.”
XVIII. A Társulási Megállapodás az alábbi 10.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Mecsér község 2011. …………… hatállyal történő csatlakozását a társuláshoz Lébény
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete ……/2011. (….) számú, Bezi
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2011. (….) számú, Mecsér Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2011. (….) számú, minősített többséggel
meghozott határozatával elfogadta.”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
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Megyei fenntartású intézmények átszervezéséről állásfoglalás
Bősze Kornél polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet az átszervezésekről.
Veilandics Eszter körjegyző: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése két-két
hasonló profilú intézmény feladatellátásának összevonását és egy szervezetben való ellátását tervezi
költséghatékonyság érdekében.
A következő intézményekről van szó:
közoktatás területén:
1) Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és a Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ
szocilis gondoskodás területén:
2) Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs
Intézménye
3) Idősek Otthona és Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona
gyermekvédelem területén:
4) Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja és
Doborjáni Ferenc Nevelési – Oktatási Központ
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011 /V.26./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 10.§ alapján
hozzájárulását adja a következő intézmények egyesítéséhez:
- közoktatás területén:
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet és a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
- szocilis gondoskodás területén:
Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon és az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye
Idősek Otthona és Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona
- gyermekvédelem területén:
Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja és Doborjáni Ferenc
Nevelési – Oktatási Központ
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 22.

Házasságkötés szabályairól szóló rendelet
Bősze Kornél polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet a rendelet
tervezetről.
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Veilandics Eszter körjegyző: Lehetősége van az önkormányzatnak a házasságkötés során az
alapszolgáltatáson felül szolgáltatási díjat kérni, a hivatali helyiségen kívüli helyiség bérlésére díjat
megállapítani, illetve az anyakönyvezetőket díjazni.
Bősze Kolozs alpolgármester: Örülünk, ha Bezin esküvő van, évente körülbelül 2 szokott lenni.
Nem javaslom, hogy pénzt kérjünk ezért az emberektől.
Ellenben az anyakönyvvezetők díjazásával egyetértek.
Általában szombaton vannak az esküvők, ki kell jönni, fel kell öltözni, esetleg fodrászhoz menni,
ezzel minimum 4 óra is eltelik, és az a hétvége már meg van törve.
Dóra Vilmos képviselő: Úgy állapítsunk meg díjat, hogy legalább az „útiköltség” kijöjjön belől.
Bősze Kolozs alpolgármester: Eseményenként bruttó 20.000 ft javaslok.
Bősze Kornél polgármester: Kérem ennek megfelelően módosítani a rendeletet, tehát az
anyakönyvi esemény díjmentes, a helyiség térítésmentes, az anyakönyvvezető díjazása bruttó
20.000 Ft.
További kérdés hozzászólás hiányában a polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő - testületének
6/2011.(V.26.) Önkormányzati
rendelete
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

Virágosítás, parkosítás
A polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011 /V.26./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falu szépítése érdekében – a község
bejövő útszakaszánál és a bezi parknál - virágosítást és parkosítást tervez, melyre 500 ezer Ft-ot
különít el.
/2/ Ez az összeg a növények megvásárlását és a gondozáshoz szükséges eszközöket takarja.
/3/ A testület felkéri a polgármestert a feladat elvégzéséhez megfelelő cég megbízására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Rendezési terv módosítása
Bősze Kornél polgármester: Tájékoztatom a testületet a rendezési terv módosítása folyamatáról,
személyes konzultációra 2011. június 28. / 30. napján kerül sor a Bezi hivatalban. Kérem a testületi
tagok megjelenését, amint tudjuk a pontos időpontot az értesítést megküldjük.

Szúnyoggyérítés
Bősze Kornél polgármester: A mai napon kell jeleznünk a csornai kistérség felé, idén is
szeretnénk e a szúnyogirtásban részt venni.
Bősze Kolozs alpolgármester: Igen hasonlóképpen, mint tavaly, tervezzünk be kettő gyérítést
júniusra a falunap előtt és augusztus hónapban.
A testület határozat nélkül egyetértett.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.

Bősze Kornél
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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