Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u. 59.
1-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-én 18.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

Nagy Györgyné
Horváth Viktorné

gazd. főea.
körjegyző

képviselők

NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 2012. évi költségvetése.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.
2./ Napirendi pont
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Alapító Okirat módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
3./ Napirendi pont
Térítési díj rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
5./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó. Bősze Kornél polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirendi pont
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség 2012. évi költségvetése.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.
Nagy Györgyné gazd. főea. Ismerteti a körjegyzősség 2012.évi költségvetését.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv részér képezi.)
Dóra Vilmos képviselő: Megállapítja, hogy az állami támogatás jelentősen csökkent, így
sokkal többet kell a fenntartó képviselő-testületeknek hozzátenni.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012. (I.12.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körjegyzőség 2012. évi
költségvetését az előterjesztésnek megfelelően
16.200.700 Ft bevétellel és
16.200.700 Ft kiadással
elfogadja.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2012. február 15.

2./ Napirendi pont
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Alapító Okirat módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása szükséges
több jogszabályváltozás következtében 2012. január 1. napjától életbe lépett az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
A 2011. évben a népszámlálással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat alaptevékenységként
kell kimutatni a „841173 Statisztikai tevékenység” szakfeladaton. Szerepeltetni kell a
Körjegyzőség Alapító okiratában.
Továbbá szerepeltetni kell az alapító okiratban:
„841112 Önkormányzati jogalkotás” szakfeladatot, ezen kell könyvelni a körjegyző bérét és
hozzá kapcsolódó kiadásokat,
„841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés” ” szakfeladatot, ezen kell
könyvelni az adóügyi ügyintéző bérét és a hozzá kapcsolódó kiadásokat.

Szerepelnek a Körjegyzőség Alapító Okiratában a 2009. december 31-ig érvényben volt
szakfeladatok, ezeket a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásból már törölte, így az Alapító
Okiratban sem kell szerepeltetni.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a
költségevetési szervet gazdálkodási jogköre alapján kell besorolni önállóan működő vagy
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként.
A korábbi négy tevékenységtípus (alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási) helyett, két
tevékenységtípus maradt (alap és vállalkozási), ezért az alapító okirat VIII. pontjából a
„kisegítő” szövegrészt törölni kell.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (I.12.) H a t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges
Körjegyzőségének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat III. pontja
Alaptevékenysége:
841173
Statisztikai tevékenység
841112
Önkormányzati jogalkotás
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
szakfeladatokkal egészül ki.
„Szakfeladatok 2009. december 31.
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751922
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
törlésre kerül.
Az alapító okirat VI. pontja helyébe új VI. pont lép:
„VI./ Gazdálkodási jogköre alapján besorolása.
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A alapító okirat VIII. pontjában szereplő „kisegítő” szövegrész törlésre kerül.

2./ Az önkormányzat Képviselőtestülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőségének
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester, Körjegyző

3./ Napirendi pont
Térítési díj rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: Az önkormányzat az általa fenntartott konyhából biztosítja a
gyermekétkeztetést. Az 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az óvodában, az általános iskolai menzai ellátás
keretében, a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkezésre.
Az említett törvény 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A konyhán 2011. évben egy adag ebéd költsége: 620. Ft. Az elhangzottaknak megfelelően
állítottuk össze a rendelet tervezetet.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012./I.20./ RENDELETE
AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

4./ Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A fenntartott konyháról biztosítja a képviselő-testület az
időskorú lakosság étkeztetését. A étkeztetés intézményi térítési díjáról az 1993 évi III. törvény
92. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletet alkot. Az említett törvény 151. § (1)
bekezdése alapján a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete az
intézményi térítési díj. A tervezés során végzett számítások alapján a szolgáltatási önköltség
620 Ft/ebéd, Magyarország 2012 évi központi költségvetéséről szóló törvény a szociális
étkeztetéshez 220 Ft normatív állami támogatást biztosít ebédenként. Így a szociális étkeztetés
intézményi térítési díja 400 Ft/ebéd. Az étkeztetés igénybevételének szabályait és az
intézményi térítési díj megállapítását a szociális igazgatásról és szociális ellátások
szabályozásáról szóló 6/2008. (VII.28.) számú rendelet szabályozza. Az elhangzottaknak
megfelelően a rendelet módosítani kell.

Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012. (I.20.) RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
6/2008.(VII. 28.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
5./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó. Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A decemberi közmeghallgatás keretében tájékoztattuk a
lakosságot, hogy lehetőség lesz a szennyvíz beruházáshoz pályázat benyújtására, de ismerni
kellene a lakosság csatlakozási szándékát is. A csatlakozási nyilatkozatokkal a hét végén
véleményem szerint a lakosságot személyesen a képviselőknek kellene felkeresni. A
személyes megbeszélés során aláíratni a csatlakozási nyilatkozatot. A pályázathoz tudnunk
kell, hogy szennyvízre köthető 183 ingatlanból a tulajdonosok közül 50 % + 1 támogatja a
beruházást.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette határozatot nem hozott.
Horváth Viktorné körjegyző: Megjelent a járásokra vonatkozó javaslat, a megyében 7 járási
székhely került kialakításra Győr, Sopron, Csorna, Kapuvár Mosonmagyaróvár, Tét,
Pannonhalma a jelenlegi kistérségeknek megfelelően. A javaslattól eltérő nyilatkozatot a
holnapi napig lehet eljuttatni a kormányhivatalba.
Bősze Kolozs alpolgármester: Jelenleg a Csornai kistérséghez tartozik községünk, így a
járási székhely is Csorna lenne. Véleményem szerint nekünk Győrhöz kell tartozni,
községünk Győr városhoz kötődik, legtöbben ide járnak dolgozni.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (I.12.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járásokra vonatkozó
javaslattól eltérően kéri, a Csornai járás helyett a Győri járásba kíván tartozni.
A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a döntésről a kormányhivatalt
tájékoztassa.
Határidő: 2012. január 13.
Felelős: Horváth Viktorné körjegyző

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

