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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 18.00
órai kezdettel a Bezi Községházban közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Jelen vannak:

Bősze Kornél
Bősze Kolozs
ifj. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők

A lakosság részéről 35 fő.
Bősze Kornél polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 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 egyhangúan
elfogadta.

NAPIREND
1./ Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2011 évi tevékenységéről.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
2./ Napirendi pont:
Beszámoló a körjegyzőség munkájáról.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző.
3./ Napirendi pont:
Beszámoló az adóztatásról.
Előad: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

5./ Napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi munkatervének megalkotása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
6. Napirendi pont:
Az ivóvíz 2012. évi hatósági árának meghatározása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
7./ Napirendi pont:
Hulladékgazdálkodási díjak 2012. évi megállapítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
8./ Napirendi pont:
Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
9./ Napirendi pont:
A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális koncepciójának elfogadása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
10./ Napirendi pont:
Horváth Csaba telek alakítási kérelme.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
11./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
12./ Napirendi pont:
Kamatmentes kölcsön iránti kérelem.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2011 évi tevékenységéről.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

Polgármester:
Beszámol az önkormányzat 2011 évi tevékenységéről
- Körjegyzőség működéséről,
- oktatás, óvoda helyzetéről,
- egyesületek működéséről,

-

falugondnoki szolgálatról,
szociális étkeztetésről,
beszámoló a helyi adókról,

Jövőre vonatkozó tervek
- Az önkormányzat intézményeinek fenntartása, és biztonságos működtetésének
megalapozás.
-

Kulturális tervek
 idősek napja, falunap, gyermeknap, illetve egyéb rendezvények megtartása,
Oktatási/pedagógiai tervek
 (infrastruktúra fejlesztési pályázat, Lébény-Bezi iskolai társuláson keresztül)
Településfejlesztési tervek
 Tájház vétele Arany János utca műszaki állapottól függően
Település bejövő utjainak kamerázása pályázati lehetőségek szerint.
Virágosítás a településen egynyári extenzív növények telepítésével.
Beruházási tervek
 M-85 elkerülő melletti ipari park kialakítása, közművesítése..
Szennyvízhálózat kialakítása.

Bősze Kolozs alpolgármester Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szennyvíz hálózat a
csőhálózat kiépítéséhez 2012. április 30. napjáig van pályázati lehetőség. A pályázathoz
szükséges a lakosság csatlakozási szándékának ismerete. A közeljövőben kiküldjük a
csatlakozási nyilatkozatot, kérem a lakosságot, hogy mindenki jutassa vissza a hivatalba.
Nem önálló szennyvíz tisztító, csak a hálózat kiépítése és csatlakozni Győrsövényházhoz
vagy Rábacsécsényhez. A Rábacsécsényi tisztító telített és messze van a Győrsövényházihoz
is csak bővítés után lehet csatlakozni. A csőhálózat kiépítése ingatlanonként kb. 280 ezer
forint. A lakatlan ingatlanok és a beépítetlen telkek problémáját említi. A település 51 %-a
igent mond a többire nézve kötelező. A beruházás során első körben 60 %-nak, majd 80 %nak kell bekötni. A jelen gazdasági helyzetben fel tudja vállalni a lakosság? Ha elindul a
beruházás az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalni.
Lakossági hozzászólások:
Majtényi Tibor: Minél tovább húzzuk annál nehezebb lesz. Mennyibe kerülne a csatlakozás
Győrsövényházhoz?
Gayer Sándor: Miből valósult meg a Győrsövényházi beruházás?
Bősze Kolozs alpolgármester: A Győrsövényházi tisztítóhoz egy kürtő építése szükséges
Bezi fogadásához, ez kb. 100 millió forint.
A Győrsövényházi beruházás hitelből valósult meg ingatlanonként 265 ezer forint plusz a
bekötés költsége.

Varga Kálmán: Tájékoztatást ad a Bezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi
tevékenységéről. Tűzeset nem volt 2011. évben, így a felkészülésről és a versenyeken való
részvételről az elért jó eredményekről számol be. Kéri a lakosságot, hogy a személyi
jövedelemadó 1 %-ával a helyi Egyesületeket támogassák.
Gayer Sándor: Miért nincs több tűzcsap? Tudnak-e ezekről oltani?
Varga Kálmán: Vannak még földalatti tűzcsapok. Igen tudnánk oltani.
Mórocz Csilla: Nem biztos, hogy sikerülni foga az önkormányzatnak a szennyvíz beruházás.
Miből adódott, hogy kevesebb lett az iparűzési adó? A falu végén a Szabadság utcában a
gyorshajtók miatt veszélyes közlekedni.
Bősze Kolozs: Az iparűzési adóból a vállalkozók részére a túlfizetést vissza kellett utalni.
A be kamerázással ki lehet szűrni a gyorshajtókat.

2./ Napirendi pont:
Beszámoló a körjegyzőség munkájáról.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző.
Körjegyző: Ismerteti a körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót
(Beszámoló jegyzőkönyv mellékelte.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2011 /XII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyzőség 2001. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2011. december 31.

3./ Napirendi pont:
Beszámoló az adóztatásról.
Előad: Horváth Viktorné körjegyző
Körjegyző: Ismerteti az adóügyi előadó által készített beszámolót.

(Beszámoló jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2011 /XII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az adóról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.
4./ Napirendi pont:
Beszámoló a Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a kistérségi munkáról.
Az ülések megszervezéséről, levezetéséről, melyet a munkaszervezet végez.
Kérdés nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2011 /XII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester által tartott
beszámolót a kistérségi munkáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. december 31.

5./ Napirendi pont:
Az önkormányzat 2012. évi munkatervének megalkotása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)

Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2011 /XII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja az önkormányzat 2012. évi munkatervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
6. Napirendi pont:
Az ivóvíz 2012. évi hatósági árának meghatározása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A Pannon-Víz Zrt. előterjesztése alapján a 2012. évi vízdíjak
emelkednek. A magánszemélyek, az önkormányzat és intézményei által fizetett vízdíj 3,72 %kal, egyéb fogyasztók által fizetett vízdíj 5,63 %-kal emelkedik. Az alapdíj 3,84 % és 4,76 %
közötti összeggel emelkedik.
A környezetterhelési díj 2012. évben 6 Ft/m3 + ÁFA.
Kérdés hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (XII. 12) rendelete
az önkormányzati vízközműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi)

7./ Napirendi pont:
Hulladékgazdálkodási díjak 2012. évi megállapítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A 2012. évi hulladékszállítási díjak 7,009 %-kal emelkednek.
Kérdés hozzászólás nem volt.

Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2011. (XII. 12.) RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ / továbbiakban: R/ 14/2002./XII.
31./RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi)
8./ Napirendi pont:
Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kolozs alpolgármester: Az M85 autóút Enesét elkerülő szakasza átadásra kész
javasolom a képviselő-testületnek, hogy ígéretünknek megfelelően 2012. január 1. napjától az
iparűzési adót 1 %-ban állapítsuk meg.
Kérdés hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011. (XII. 12.) RENDELETE
a helyi iparűzési adóról szóló 9/2008. (XI 27.) rendelet módosításáról

9./ Napirendi pont:
A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális koncepciójának elfogadása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi
III. törvény 92. §. (3) bekezdése előírja: „A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat,
illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban elő szociálisan
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat
társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a
társulás készíti el…..”
A koncepciót a Társulási Tanács is elfogadta javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Koncepcióját fogadja el.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2011 /XII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális koncepcióját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
10./ Napirendi pont:
Horváth Csaba telek alakítási kérelme.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen módosítottuk a vagyon
rendeletet a 165. hrsz.-ú név nélküli utca ennek következtében forgalomképes vagyontárgy.
Horváth Csaba a 166. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez, hogy a 165. hrsz.-ú ingatlanból 116 m2 területet megvásárolna.
Az önkormányzat kezelésében lévő szilárd burkolatú Szabadság utca Horváth Csaba
tulajdonát képező ingatlan sarkán keresztül húzódik 41 m2-t foglal el, ezt a területet meg kell
vásárolni kérelmezőtől.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy Bezi 165. hrsz.-ú „kivett közterület” műveléságú
ingatlanból 116 m2 nagyságú terület eladási árát 126.000 Ft-ban állapítsa meg. Ezt a területet
Horváth Csaba a 166. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa megvásárolja.
A képviselő-testület Horváth Csaba tulajdonát képező 166. hrsz.-ú ingatlanból 41 m2-t
126.000 Ft vételárért megvásárol.
A jogügyletnek megfelelő megosztási vázrajz elkészíttetése Földhivatalnál történő
átvezettetése és az adásvételi szerződések elkészíttetésének költsége Horváth Csaba
kérelmezőt terheli.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2011 /XII. 08./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Bezi 165.
hrsz.-ú kivett közterület műveléságú ingatlanból 116 m2 nagyságú területet 126.000 Ft
összegű vételárért elad Horváth Csaba és társa Papp Elvira Ilona Bezi, Szabadság u. 32.
szám alatti lakosok részére.
2./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Csaba és társa Papp
Elvira Ilona Bezi, Szabadság u. 32. szám alatti lakos tulajdonát képező Bezi 166. hrsz.-ú
ingatlanból 41 m2 nagyságú területet 126.000 Ft összegű vételárért megvásárol.

3./ A jogügyletnek megfelelő megosztási vázrajzok elkészíttetése, Földhivatalnál
történő átvezettetése év az adásvételi szerződések elkészíttetésének költségét Horváth
Csaba és társa Papp Elvira Ilona Bezi, Szabadság u. 32. szám alatti lakosok viselik.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
11./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Dóra Vilmos: A település honlapján jelenítsük meg az eladó és bérelhető házakat.
Bősze Kornél polgármester: Amelyik ingatlan tulajdonosa kérte már szerepel a honlapon.
A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági
ügyek kerülnek elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.
Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

