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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30-án 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

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők

NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont
Szennyvíz beruházás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
2./ Napirendi pont
Evangélikus templom helyi védetté nyilvánítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
3./ Napirendi pont:
Lébényi Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

Napirendek tárgyalása
1./ Napirendi pont
Szennyvíz beruházás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

Bősze Kornél polgármester: A szennyvíz beruházással kapcsolatos pályázat benyújtási
határideje 2012. április 30. A HUNTRACO képviselője megküldte a tervezői ajánlatot. A
beruházás egy ingatlanra vonatkozóan kb. 1.200.000 Ft 190 ház van. A pályázati támogatás,
ha megnyerjük 90 %. Mersevát településen megnéztük az OREP technológiával működő
szennyvíz tisztítót.
Dóra Vilmos: Ez a technológia műanyagtartályos, véleményem szerint kérni kell betonos
kivitelezésre is árajánlatot.
Gayer Csaba: A betontartályos szennyvíz tisztítót úgy tudom a Pannon-Víz készíti, úgy
nyilatkoztak, hogy csak májusban tudnak árajánlatot adni.
Dóra Vilmos: Biztos, hogy olcsóbb lenne csatlakozni már kész szennyvíztisztító telephez,
mint újat építeni.
Bősze Kolozs: Teljes új kürtőt kell építeni nem biztos, hogy sokkal olcsóbb.
Varga Kálmán: A tisztítóig nekünk kell a vezetéket kiépíteni, Győrsövényháza sincs közel.
A látott rendszer ellen kifogásom nincs. Ha 5% esélyünk van a pályázatra, csinálni kell. Ha
most nem nyerünk a pályázaton a terveket talán másik pályázathoz is betudjuk, majd nyújtani.
Gayer Csaba: Véleményem szerint csinálni kell.
Dóra Vilmos: Kockázatosnak tartom azt, hogy a tervezésért kifizetett összeget elveszítjük, ha
nem nyerünk a pályázaton. Félő, ha a jövőben jön egy másik rendelkezés, csak mi veszítünk
és környékbeliek, ahol szintén nincs csatornázás nem.
Bősze Kolozs: A csatlakozási nyilatkozatok alapján az emberek szeretnék, ha lenne
szennyvízcsatorna. Várják a döntésünket.
Bősze Kornél polgármester: Több tervezőtől is kérünk ajánlatot, helyszíni felmérés alapján.
Tisztázni kell a NATURA területek helyzetét. Pályázat írás költségéről is ajánlatot kell kérni.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette határozatot nem hozott.
2./ Napirendi pont
Evangélikus templom helyi védetté nyilvánítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Bezi község egyik szép megőrzésre érdemes épülete az
Evangélikus Templom. A települési értékek megóvása érdekében az önkormányzat a helyi
építészeti értékek védelméről önálló rendeltet alkothat, mely alapján egyedi védelmet élvez
minden olyan építmény, műalkotás, amely megőrzésre érdemes és az önkormányzat
rendeletileg helyi védelem alá helyezi.

Ennek megfelelően elkészíttettük a 2004.-ben Bezi község településrendezési eszközök
részeként készült Kulturális Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítését „Bezi Község
Evangélikus Templomának helyi védelemben részesítésére vonatkozóan. Valamint rendeletet
kell alkotnunk az Evangélikus templom helyi védett értékké nyilvánításáról.
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2012. (II 09). rendelete
Evangélikus templom helyi védett értékké nyilvánításáról
(Rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont:
Lébényi Társulási Megállapodás módosításának elfogadása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
A polgármester kérésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012 /I. 30./ H a t á r o z a t a
I. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a LébényBezi-Mecsér Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint elfogadja.
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 ), 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 az alábbiak szerint módosítják:
A Társulási Megállapodás 9.4. második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A mecséri gyerekek után járó társulási többlet normatíva 50 %-a Lébény Nagyközség
Önkormányzatát, 50 %-a Mecsér Község Önkormányzatát illeti meg.”
II.

A Társulási Megállapodás jelen határozattal megállapított 9.4. pont második
mondatának rendelkezéseit a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
2012. évi teljes működésére, a működés elszámolására alkalmazni kell.

Felelős: Polgármester, jegyző¸intézményvezető
Határidő: folyamatos.
4./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Dobos Gábor és Anita kérelemmel fordultak a képviselőtestülethez, hogy a Nefelejcs utcában 2 db építési telket szeretnének megvásárolni. Kérik a
telkek eladási árának megállapítását. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy legyen az
építési telkek ára beépítési kötelezettség nélkül 1.600 Ft/m2+ÁFA, beépítési kötelezettséggel
1.000 Ft/m2+ÁFA, továbbá a gáz közműfejlesztés 150.000 Ft/telek.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (I.30.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Nefelejcs utca 2 db építési
telek eladási árát
beépítési kötelezettség nélkül 1.600 Ft/m2+ÁFA,
beépítési kötelezettséggel 1.000 Ft/m2+ ÁFA
állapítja meg.
A gáz közműfejlesztés 150.000 Ft/telek.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Dobos Gábort a megállapított
vételárról tájékoztassa.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester

Dóra Vilmos: Jelenleg 6 tanuló jár a Lébényi iskolába, kérdésem hogy a falubusz délután fél
2 órakor és fél 4 órakor is haza tudja hozni a gyerekeket.
Bősze Kolozs: Kérdésem mikor hány gyerek jön haza.
Dóra Vilmos: Fél kettő órakor 2 tanulót, fél négy órakor 4 tanulót kell haza hozni. A
következő tanévtől 9 tanuló fog Lébénybe járni.
Bősze Kornél polgármester: A falubusz 8 személyt tud szállítani, jelenleg délután a 6
tanulóért nem tud kettőt fordulni. A jövőben, ha emelkedik a létszám azt megoldjuk.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Bősze Kornél

Horváth Viktorné

polgármester

körjegyző

