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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8 -án 18.00
órai kezdettel a bezi Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
Bősze Kornél
Bősze Kolozs
ifj. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán
Nagy Györgyné
Veilandics Eszter

polgármester
alpolgármester
képviselők
gazd.főea.
körjegyző

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

NAPIREND
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Előirányzatok átcsoportosítása Bezi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében –
szükség szerint
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
történő csatlakozás
Előadó: polgármester
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
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Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előadó: polgármester
Bősze Kornél: Felkérem gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a beszámolóról.
Nagy Györgyné: Az önkormányzat I. félévi működési bevételi a tervezettnek megfelelően
alakultak, a felhalmozási bevételei közül építési teleket nem sikerült értékesíteni.
Az I. félévben a működési kiadások 36% - ra teljesültek, amiben az önkormányzat biztosította
az intézményei zavartalan működtetését. Az előző évekhez hasonlóan támogatta egyesületeit,
június 18-án pedig falunapot rendezett. Felhalmozási kiadásai között az Evangélikus
Egyházközségtől megvásárolt ingatlan szerepel.
Lásd mellékelt táblázatok
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2011 /IX.08./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja
2011. évi fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Bősze Kornél polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2./ Napirendi pont
Előirányzatok átcsoportosítása Bezi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében –
szükség szerint
Előadó: polgármester
2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Bősze Kornél: Felkérem gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a beszámolóról.
Nagy Györgyné: Az önkormányzat költségvetési rendelete meghatározza, hogy a képviselőtestület egy évben két alkalommal dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti
módosításáról.
Az I. félév során az önkormányzat előirányzatát a nyári szociális gyermekétkeztetés, valamint
a bérkompenzáció előirányzatával növeli, csökkenti a költségvetésbe betervezett normatív
kötött támogatás előirányzatnak egy részével. A normatív kötött támogatás csökkentésére
azért volt szükség, mert a bérpótló juttatásban részesülők száma csökkent az előző évhez
képest.
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A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Bezi Község Képviselő-testületének 7/2011. (IX. 08.) rendelete a 2011. évi költségvetésről
szóló 1/2011.(II. 24.) rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
történő csatlakozás
Előadó: polgármester
Veilandics Eszter körjegyző: Nem kaptunk még tájékoztatást az jövő évi felsőoktatási
támogatásról, jelenleg még a csatlakozás lehetőségét sem küldték meg az
önkormányzatoknak.

4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Útfelújítási munkák
Bősze Kornél polgármester: Több vállalkozóval egyeztettem és kértem be árajánlatát a bezi
utak kátyúzása terén. A legkedvezőbb árajánlatot a Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
győri cég adta. Bezi községi utak kátyúzási munkáit valamint útátvágás helyreállítási munkát
a Petőfi úti átereszek fölött bruttó 620.000 Ft összegért vállalná az cég. Összehasonlításként a
közút több mint 800.000 Ft összeget ajánlott. A cég már holnap meg is kezdené a munkát, 2-3
napig tartana.
Kérdezem a testületet, megbízhatom e céget a munka lebonyolítására.
Hozzászólás hiányában kérem, szavazzuk meg e napirendi pontot.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Makadám Útépítő és
Helyreállító Kft győri székhelyű cég útfelújításra adott árajánlatát, egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Fogorvosi ügyelet
Bősze Kornél: Felkérem körjegyzőnket, tájékoztassa a testületet a fogorvosi ügyelet
változásáról.
Veilandics Eszter körjegyző: Győr város saját költségvetéséből finanszírozta a környező
települések lakosai számára a sürgősségi fogorvosi ellátást. 2011. október 1-től érvényesen
megkötött megállapodás keretében biztosítja ezt a szolgáltatást. Mivel OEP finanszírozást
nem vesz igénybe az önkormányzatnak költséget számol fel a jövőben.
A Győr környéki településekkel- több érintett önkormányzattal egyeztettem- kötöttek már
megállapodást és évek óta fizetnek is e szolgáltatásért.
Települési önkormányzati feladatnak írják, de véleményem szerint a sürgősségi ellátás nem
az, ellenben ha nem szerződünk, nem fogadják a bezi lakosokat.
Bősze Kolozs alpolgármester: Nem zárhatják ki a bezi lakosokat az ellátásból, mindenki
Győrbe megy, ha orvosi ellátást szeretne igénybe venni, Csorna kevésbé meghatározó, vagy
magánorvos.
Javaslom a megállapodás megkötését.
Dóra Vilmos: Mekkora összeget jelent ez az önkormányzatnak?
Veilandics Eszter körjegyző: Megbecsülni tudjuk csak a tavalyi év alapján, 6 alkalommal
történt ellátás, mely 31.000 Ft –ot jelentett. Ez nem került kiszámlázásra, a jövőben erre is
tervezni kell a költségvetésben.
Bősze Kornél további hozzászólás hiányában kérem, fogadjuk el a megállapodás megkötését.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bezi lakosok számára továbbra is
biztosítani kívánja a győri Egyesített Egészségügyi és Szolgáltató Intézménynél a sürgősségi
fogorvosi ellátást, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézménnyel 2011. októbertől
határozott időre 2012. december 31-ig a megállapodást megkösse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.

Rendezési terv
Bősze Kornél polgármester: 2011. június 28-án zajlott a bezi hivatalban a rendezési terv
részleges módosításának, a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának
államigazgatási egyeztetést lezáró tárgyalása. Ezen ti is részt vettetek, így tisztában vagytok a
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szakhatóságok álláspontjáról, kéréseiről. Ezek beépítése után megküldte körjegyzőnk az
állami főépítésznek.
Tájékoztató levelét ismertetném. Ezen levél továbbításra került Révész László felé és a végső
simításokat is megtették a terven.
A lakosság számára is elérhető volt a rendezési terv 30 napig, észrevétel nem érkezett.
Kérem, amennyiben a rendezési terv módosításával kapcsolatban kérdés nincs, szavazzunk.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 60/2004. (XI.2.) számú
önkormányzati képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv
módosításához a mellékelt tervben foglaltak szerint.
/2/ Jelen határozat mellékletét képezik a Településszerkezeti Terv módosítási leírása és a Tm1, Tm-2 jelű településszerkezeti módosító tervlapok.
/3/ A korábbi T-1 jelű településszerkezeti tervlap módosított területekre vonatkozó terület
felhasználási elhatározásai, a változással érintett tömb területén hatályukat vesztik.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (XI.08.) önkormányzati rendelete
Bezi község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
19/2004.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Társulási megállapodás
Lásd előterjesztés
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
I. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LébényBezi-Mecsér Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának
2011. szeptember 16-i hatállyal történő módosítását az alábbiak
szerint elfogadja.
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„KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY-FENNTARTÓI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA

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. szeptember 16-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
A Társulási Megállapodás 5.3.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„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 rájuk eső különbözet 10%-át, de minimálisan
a társulási megállapodás 9.4. pontjának figyelembevételével a telephelyi bontásban rájuk
eső különbözetet, a saját költségvetésük terhére Lébény Nagyközség Önkormányzata
számlájára átutalják. Az elszámolásra a költségvetési év végén, legkésőbb az éves beszámoló
elfogadásáig kerül sor a ténylegesen felmerült költségek alapján.”
II. A Társulási Megállapodás jelen határozattal megállapított 5.3.5.
pontjának rendelkezéseit a Közoktatási Intézményfenntartói
Társulás 2011. évi teljes működésére, a működés elszámolására
alkalmazni kell.
Felelős: Polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: folyamatos
2010. évi elszámolás
Lásd előterjesztés
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébény-Bezi
Közoktatási Társulás 2010. évi működésének elszámolását elfogadja.
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/2/ A Képviselő-testület Bezi Község Önkormányzatával szembeni 1 924 572,- Ft
megfizetésének tényét jóváhagyja. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
ezen összegből Bezi Község Önkormányzata 1 246 727,- Ft-ot 2010. év folyamán
közvetlenül kifizetett kiadási költségként, 677 845,- Ft-ot pedig 2011. 07. 18-án
átutalt az önkormányzat Lébény önkormányzat számlájára.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal.

ÁMK alapító okirat módosítása
Lásd előterjesztés
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Lébényi
Általános Művelődési Központ alapító okiratát 2011. szeptember 1-től az alábbiak szerint
módosítja, valamint elrendeli az alapító okirat módosításokkal való egységes szerkezetbe
foglalását.
I.

1. Az alapító okirat 15/A pontjában 851012 szakfeladat számon szereplő, a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelésére, ellátására utaló szakfeladat meghatározása az
alábbiak szerint változik:
„851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása az alábbi
típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,

−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.”

2. Az alapító okirat 15/A pontjában 855912 szakfeladat számon szereplő, a sajátos nevelési
igényű tanulók napközi otthoni nevelésére utaló szakfeladat meghatározása az alábbiak
szerint változik:
„855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése az alábbi
típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,

−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.”
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3. Az alapító okirat 15/A pontjában 855915 szakfeladat számon szereplő, a sajátos nevelési
igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelésére utaló szakfeladat
meghatározása az alábbiak szerint változik:
855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek esetén:
−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,

−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.”

4. Az alapító okirat 15/A pontjában a 890114 és a 890115 számon szereplő alaptevékenységi
elemek értelmezése az alábbiak szerint változik:
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:
−

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos igényű gyermekek,

−

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek.

II.
A Képviselő-testület 49/2011. (VIII. 31.) számú határozatában szereplő hatályosulási időpont
2011. augusztus 31-ről 2011. szeptember 1-re változik.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Egyed község csatlakozási szándéka
Bősze Kornél polgármester: Egyed Község az Idősek Nappali ellátásával és szociális
étkeztetés feladatával csatlakozási szándékát jelezte a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Központjához. Egyben felkérte a Tanács tagjait, hogy erről a saját Képviselő
testületükben hozzák meg a döntést. Kérem, szavazzunk.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
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Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Egyed község az idősek
nappali ellátása és szociális étkeztetés feladatával a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális Központjához csatlakozzon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Konyha- iskola villanyszerelési munkálatai
Bősze Kornél polgármester: A lébényi iskolatársulás alakulásakor szó volt a konyha és az
iskola villamos hálózatának átalakításáról, megosztásáról. ez a mai napig nem történt meg.
Lébényben a tavalyi év elszámolásakor is felmerült a pontos kiadások, és megfelelő
könyvelés miatt, hogy ezt meg kellene lépnünk. Farkas Pál rábacsécsényi villanyszerelő
árajánlata megfelelőnek bizonyult számomra.
Kérem a testületet amennyiben egyetért, szavazzon.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2011 /IX. 08./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Farkas Pál villanyszerelő
iskola és konyha villamos mérésének különválasztása tárgyában adott árajánlatát, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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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