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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én 18.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők

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.

NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
3./ Napirendi pont
A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
4./ Napirendi pont
PANNON-VÍZ törzsrészvények elővásárlási jogról nyilatkozat.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

5./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó. Bősze Kornél polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
1./ Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: Ismerteti a 2012. évi költségvetési tervezetet.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelte.)
Bősze Kornél polgármester: Szennyvíz beruházás elindítását tervezzük, a pályázat
benyújtásának feltétele a tervek elkészíttetése. A költségvetési tervezet a beruházáshoz
kapcsolódó költségeket még nem tartalmazza.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy a költségvetés elfogadása előtt döntsünk a szennyvíz
beruházásról és a szükséges költségekről, majd ezután a következő ülésen tárgyalja újra a
testület a 2012. évi költségvetést.
2./ Napirendi pont
Tájékoztató a 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A 2012. évi kötelezettségvállalások a következők:
Bezi Község Önkormányzata 2010. évben kötelezettséget vállalt önkormányzaton kívüli
projekt megvalósításához, melyet a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
adott
be
KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007
pályázatához
hulladékszigetek kialakítása céljából. 2012. ében önkormányzatunkra jutó önrész 856.800 Ft.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (II.09.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2012. évre áthúzódó
kötelezettségvállalásokról a tájékoztatót a következők szerint:
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásönrész: 856.800 Ft összegben.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Napirendi pont
A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező fő célok meghatározása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
(Előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)
Kérdés hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (II.09.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselőkkel
szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló
előterjesztést és úgy határoz, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény 34.§ (3) bekezdése alapján e határozat melléklete szerint dönt a köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról.
A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
meghatározott
teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a körjegyzővel szembeni
teljesítménykövetelmények kidolgozásáról.
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Körjegyzőség köztisztviselői
2012. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

4./ Napirendi pont
PANNON-VÍZ törzsrészvények elővásárlási jogról nyilatkozat.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: PANNON-VÍZ Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot hogy
Dunakiliti Község Önkormányzata 30.010.000 Ft összegű és Dunasziget Község
Önkormányzata 12.820.000 Ft összegű törzsrészvényének értékesítési szándékáról.
Az Önkormányzat mint a társaság tagja elővásárlási joggal rendelkezik. Nyilatkozni kell,
hogy az Önkormányzat kíván-e élni elővásárlási jogával.
Kérdés hozzászólás nem volt.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (II.09.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni elővásárlási
jogával a
Dunakiliti Község Önkormányzata 30.010.000 Ft összegű és
Dunasziget Község Önkormányzata 12.820.000 Ft összegű
törzsrészvényeire vonatkozóan a Pannon-Víz Zrt.-ben.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester

5./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó. Bősze Kornél polgármester
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Bősze Kornél

Horváth Viktorné

polgármester

körjegyző

