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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án 18.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné

körjegyző

képviselők

Meghívottak:
Burányi Renáta Éva
Lengyel Miklós és Lengyelné
Horváthné Kercza Virág pályázatíró
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.
A meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:
jelenlévő ügyfél Burányi Renáta Éva telek vásárlással kapcsolatos kérelmét tárgyalja első
napirendi pontban a képviselő-testület
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúan
elfogadta.

NAPIRENDI JAVASLAT
1./ Napirendi pont:
Burányi Renáta Éva telek vásárlási kérelme.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
2./ Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.

3/. Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.
4./ Napirendi pont
A Lébényi ÁMK-val kapcsolatos döntést igénylő ügyek
a)
A Lébényi ÁMK átszervezése
b) Intézményvezetői pályázatok kiírása
Előadó: Bősze Kornél polgármester
5/. Napirendi pont
Szennyvíz beruházás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előad Bősze Kornél polgármester
7./ Napirendi pont:
Átmeneti segély iránti kérelem.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

Napirendi pontok tárgyalása.
1./ Napirendi pont:
Burányi Renáta Éva telek vásárlási kérelme.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Burányi Renáta Éva bezi lakos szeretné megvásárolni a Bezi
274/29. és a 274/28. hrsz.-ú építési telkeket, a két telket szeretné összevonatni és így szeretne
építkezni. Az építési telkek magánszemélyek tulajdonában vannak, a tulajdonosokkal már
megegyezett. Az említett telkeket a jelenlegi tulajdonosok az önkormányzattól vásárolták. Az
említett ingatlanokra az ingatlan nyilvántartásba visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom
került bejegyzésre. Ahhoz, hogy ügyfél meg tudja vásárolni az ingatlanokat a képviselőtestületnek le kell mondani a visszavásárlási jogról és az elidegenítési tilalomról.
Gayer Csaba képviselő: Kérelmező családi házat szeretne építeni?
Burányi Renáta: Igen.
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
10/2012 /II.23./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bezi 274/29. és a 274/28
hrsz.-ú ingatlanokra az ingatlan nyilvántartásba Bezi Község Önkormányzata javára
bejegyzett visszavásárlási jogról és elidegenítési tilalomról lemond. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy Burányi Renáta Éva a két ingatlant a tulajdonosoktól
megvásárolja.
2./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Burányi
Renáta Éva a Bezi 274/29. és a 274/28. hrsz.-ú ingatlanokat összevonassa.

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása, megalkotása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadót, tájékoztassa
a testületet az átdolgozott költségvetésről.
Nagy Györgyné gazdálkodási főelőadó: Ismerteti a tervezetet.
Az előző testületi ülés után beépítésre került a költségvetésbe a települési szennyvíz hálózat
kialakításához – pályázat benyújtásához szükséges költségek: engedélyezési
tervdokumentáció, települési szennyvízkezelési program, vízjogi engedély, tulajdoni lapok.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:

Bezi Község Önkormányzatának
4/2012. (II. 23.) számúr e n d e l e t e
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3/. Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.

Nagy Györgyné gazd. főea.: Az önkormányzat II. félévi előirányzata 15.350 e Ft-tal
csökkent. A csökkenés oka egyrészt, hogy a felhalmozási bevétel előirányzaton 2 db építési
telek volt betervezve, ami sajnos nem teljesült. Az iparűzési adó bevétel előirányzata szintén
csökkent, mert Colas Útépítő Vállalat a környékünkön több telephelyet létesített, ezért
elaprózódott az iparűzési adó alapját képező bevétel, a 2.600 e Ft túlfizetést vissza kellett
utalni.
A támogatásértékű bevételek teljesítése szintén elmaradt a tervezettől. A csökkenés oka
egyrészt abból adódik, hogy a településőr program megszüntetésre került, másrészt a
közfoglalkoztatás keretében kevesebb támogatást kaptunk csak 4 órában rövid távú
közfoglalkoztatás keretében tudtunk munkavállalót alkalmazni.
A kiadási előirányzat a bevételi előirányzat összegével azonosan csökkent, mivel a bevételek
csökkenése miatt nem tudtuk teljesíteni a tervezett kiadásokat.
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
5/2012 (II. 23.) RENDELETE
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2011.(IX. 8.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT
1/2011. (II. 24.) RENDELET /TOVÁBBIAKBAN: R/

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
4./ Napirendi pont
A Lébényi ÁMK-val kapcsolatos döntést igénylő ügyek
c)
A Lébényi ÁMK átszervezése
d) Intézményvezetői pályázatok kiírása
Előadó: Bősze Kornél polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Varga Kálmán: Kérdésem óvodai ellátás szükséges társulási formában fenntartani.
Dóra Vilmos képviselő tagintézmény vezető: Anyagi támogatottság a társulási formában
biztosan jobb lesz. A szakmai rendelkezéseket még nem ismerjük. Önálló intézmény esetén
gondot okoz az intézményi adminisztráció megoldása. Mindegyik formának meg van az
előnye és a hátránya is. A községbeli óvodás gyermekek 30 %-a más településen jár óvodába.
Már próbáltam kideríteni a konkrét okot, de még nem sikerült. Véleményem szerint a társulási
forma mellett kell dönteni, ezt szakmai okok is indokolják.
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
11/2012 /II.23./ Ha t á r o z a t a
I.

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a társulásban fenntartott Lébényi Általános Művelődési Központ
átszervezésre kerüljön.
Az átszervezés eredményeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-ában szabályozott kiválással egy új intézmény, székhelyből és
két tagintézményből álló óvoda, egységes óvoda- bölcsőde intézmény jön
létre. A jelenlegi intézmény székhelyből és két tagintézményből álló
általános iskola, alapfokú művészetoktatási és német nemzetiségi nyelvet
oktató intézményként működik tovább.
Az ÁMK keretében ellátott könyvtári és a helytörténeti gyűjteménnyel
kapcsolatos feladatok közvetlenül a Lébény Nagyközség Önkormányzatához
kerülnek vissza.

II. A Képviselő-testület felkéri:
– a polgármestert, és az intézményvezetőt, hogy a közoktatási törvényben
előírt egyeztetési eljárásokat folytassa le, szerezze be egy közoktatási
szakértő, valamint a megyei önkormányzat szakvéleményét a tervezett
intézkedéssel kapcsolatban,
– Lébény Nagyközség Jegyzőjét, hogy az alapító okirat módosítását és az új
intézmény (óvoda) alapító okiratát, valamint a társulási szerződés
módosítását készítse el.
III. A Képviselő-testület megbízza Lébény Nagyközség Önkormányzatát, hogy
az intézményvezetői pályázatok kiírásával kapcsolatos feladatokat lássa el.
Az intézményvezetők megbízása előtt a társönkormányzatok véleményét ki
kell kérni.
IV. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átszervezéshez a
társönkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző.
Határidő: 2012. május 20.
5/. Napirendi pont
Szennyvíz beruházás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Köszöntöm körünkben Horváthné Kercza Virág pályázat írót,
aki megbízásunkból ajánlatokat kért tervező cégektől az NYDOP 4.1.1/A-1.1 kódjelű
szennyvízcsatorna építési pályázatra.
Horváthné Kercza Virág: A települése megvalósítható három féle technológiára kértünk
árajánlatot, ezekre technológiai megoldásokra külön-külön kértünk tervezői árajánlatot.

Ismerteti a technológiák összehasonlítását. (Jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Ismerteti a tervezési költségek összehasonlítását. (Jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Elmondja, hogy a gravitációs technológia kivitelezése a legdrágább, de az üzemeltetési
költség a legolcsóbb.
A legelőnyösebb tervezői ajánlatot a LONDAXA Építőipari és Szolgáltató Kft. Zalaegerszeg,
Mártírok u. 12. II/4. nyújtotta be.
Dóra Vilmos: Ha benyújtjuk a pályázatot, de nem nyer a terveket a későbbiek folyamán
tudjuk-e használni. A terveztetés költsége nem lesz kidobott pénz?
Horváthné Kercza Virág: A tervek két évig érvényesek.
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
12/2012 /II.23./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be NYDOP
4.1.1/A-1.1 kódjelű szennyvízcsatorna építési pályázatra.
2./ A képviselő-testület szerződést köt, a LONDAXA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Zalaegerszeg, Mártírok u. 12. II/4. Bezi Község szennyvízcsatorna hálózatának és
szennyvíztisztításának engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, a keltezéskor
érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal.
Felelős: Polgármester
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előad Bősze Kornél polgármester
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

