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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 28-án a bezi
Községházban megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Bősze Kornél
Bősze Kolozs

polgármester
alpolgármester

Gayer Csaba
Varga Kálmán képviselők
Távol: ifj. Dóra Vilmos
Veilandics Eszter

körjegyző

Bősze Kornél polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 5 képviselőből 4
fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést megnyitotta és javaslatot tett
az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./Napirendi pont
ÁMK alapító okiratának módosítása
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
ÁMK alapító okiratának módosítása
Előadó: polgármester
Lásd előterjesztés

ÁMK alapító okiratának módosítása
A polgármester kérésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbiakról dönt:
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Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2011 /VI. 28./ H a t á r o z a t a
Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2011.(V.26) határozatával elfogadott
Lébényi Általános Művelődési Központ alapító okiratának 15/A pontjában a 852031 szakfeladat
szám alatt jelzett tevékenység megjelölését és tartalmát ezen döntésével az alábbiak szerint
megváltoztatja:
852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban
a) 2011. szeptember 1-től kimenő rendszerben a következő tanszakokon: szolfézs,
furulya, fuvola, zongora.
b) 2011. szeptember 1-től felmenő rendszerben az alábbiak szerint:




Klasszikus zene:


fafúvós tanszak (furulya, fuvola),



billentyűs tanszak (zongora),



zeneismeret tanszak (szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet –
zeneirodalom),



kamarazene tanszak (kamarazene, kórus).

Népzene:


pengetős tanszak (citera).

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, körjegyző
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Bősze Kornél polgármester: Ismerteti Horváth Csaba kérelmét telekkönyvi adatok rendezéséről.
A testületnek a döntés meghozatalához további információkra van szükséges, melyet megkérnek a
kérelmezőtől.
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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