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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 7-én 19.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak:

Bősze Kornél
Bősze Kolozs
ifj. 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
Folyószámlahitel meghosszabbítása.
Előadó: Polgármester
2. Napirendi pont
Építményadó
Előadó: Polgármester
3. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
1. Napirendi pont
Folyószámlahitel meghosszabbítása.
Előadó: Polgármester

Bősze Kornél polgármester: Az idei évben is szükséges a folyószámlahitel
meghosszabbítása, gazdálkodási előadónk elkészítette a szükséges dokumentumokat, az
igényléshez a Képviselő-testület határozata szükséges.
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
36/2012 /VI.07./ Ha t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. április hónapban
kezdeményezett folyószámla hitelének további 1 évre történő meghosszabbítását
rendeli el.
A folyószámlahitel összege: 6 millió forint.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel, az Önkormányzat tulajdonában
álló, Bezi 108 hrsz.-ú Kultúrház ingatlant.
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
2./ A Testület felhatalmazza polgármestert a Duna Takarékszövetkezetnél
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
2. Napirendi pont
Építményadó
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: A Képviselő-testület már a korábbiakban is foglalkozott az
építményadó bevezetésével, ha szeretnénk bevezetni, rendeletet kell alkotni. Meg kell
határozni az adó mértékét a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. az adó mértékének
legmagasabb tételét 1.100 Ft/m2/év határozza meg.
Bősze Kolozs alpolgármester: Az üresen álló lakások problémáját említi. A Képviselőtestület célja ezen ingatlanok lakókkal történő feltöltése. Tájékoztassuk az üresen álló lakások
tulajdonosait, hogy 2013.01.01. napjától a Képviselő-testület építményadó bevezetését
tervezi. Majdani rendeletünk alapján mentességet élvez az adóalany, akinek az
adókötelezettség alá eső ingatlanában a lakcímbejelentés szabályairól szóló rendelet alapján
érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, személyek laknak.

Horváth Viktorné körjegyző: A tájékoztató levélben le kellene írni a bevezetésre kerülő adó
várható mértékét.
Bősze Kolozs alpolgármester: Az adó mértéke legyen 500 Ft/m2/év.
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
37/2012 /VI.07./ Ha t á r o z a t a
1. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.01.01. napjától
építményadó bevezetését tervezi.
Az építményadó várható mértéke 500 Ft/m2/év.
Mentes lesz az építményadó alól:
a.) az adóalany, akinek az adókötelezettség alá eső ingatlanában a
lakcímbejelentés szabályairól szóló rendelet alapján érvényes bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy, személyek laknak.
b.) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, gépkocsi tároló.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintett
ingatlanok tulajdonosait tájékoztassa.
Határidő: 2012.július 31.
Felelős: Polgármester
3. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester
Dóra Vilmos képviselő: Bejelentem a Képviselő-testületnek, Lébény Önkormányzattal
közösen fenntartott iskola és óvoda 2012. augusztus 1. napjával történő szétválásával az
óvoda vonatkozásában a tagintézmény vezetőként megszűnik a feladatom és a felelősségem.
Az üres óvónői álláshelyre jelentkezett nemzetiségi óvónő, majd visszalépett. A szülők
többsége igényli, hogy az óvodában legyen nemzetiségi óvónő a foglalkozásokra.
Az új óvónő keresésében, kinevezése során segítek, de a döntéshozatalban nem veszek részt.
Több esetben is próbáltam kideríteni, hogy mi az oka, hogy 13 óvódás korú gyermek nem a
helyi óvodába jár.
Bősze Kornél polgármester: A Lébényi nemzetiségi óvónő nem akar Bezibe jönni, a
munkáltató pedig nem kötelezi rá.

Bősze Kolozs alpolgármester: Mindent meg kell tenni, azért hogy nemzetiségi óvónő
legyen. Hirdetni kell az állást, meg keresni a főiskolákat, a végzősöket.
Dóra Vilmos képviselő: Ez februárban megtörtént.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, határozatot nem hozott.
Gayer Csaba képviselő: Községünkben meg kellene szervezni az éjszakai településőri
szolgálatot éjféltől hajnali 4-5 óráig. Jelenleg 10 jelentkező van, aki társadalmi munkában
vállalná.
Bősze Kolozs alpolgármester: Véleményem szerint jobb megoldás lenne a település be
kamerázása. Az éjszakai őrszolgálatra kevesen vállalkoznak, aki nappal dolgozik, éjszaka
szüksége van a pihenésre. Próbáljuk meg, hogy vállalják-e az emberek.
Varga Kálmán képviselő: Próbáljuk meg elindítani, amíg van rá vállalkozó.
Dóra Vilmos képviselő: Próbáljuk meg, ha lesz rá vállalkozó.
Bősze Kolozs alpolgármester: Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy a gyanús
gépjárművekre figyeljenek oda és jelentsék be.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette határozatot nem hozott.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

