Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u. 59.
14-A/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-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
képviselő

Horváth Viktorné
körjegyző
Nagy Györgyné gazd. főea.
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
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
2. Napirendi pont
Előirányzatok átcsoportosítása Bezi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
3. Napirendi pont
Folyószámlahitel meghosszabbításról szóló határozatra tett törvényességi észrevétel.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
4. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 5/2007. /V.29.) rendelet módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

5. Napirendi pont:
Szándék nyilatkozat az általános iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről.
Előadó: Polgármester
6. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester
7./ Napirendi pont:
Születési segély megállapítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
Bősze Kornél polgármester: Felkérem gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a
beszámolóról.
Nagy Györgyné gazd. főea.: Bezi Község Önkormányzatának 2012. I. félévi kiadási
előirányzata a bevételek növekedésével arányosan nőtt.
Így a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert pénzből a dologi kiadások
előirányzata növekedett, a kötött felhasználású támogatásokra visszaigényelt összegből
társadalom és szociálpolitikai juttatások közül a lakásfenntartási támogatás előirányzata 336 e
Ft-tal, aktív korúak ellátásának előirányzata pedig 580 e Ft-tal nőtt. Bérkompenzációra kapott
támogatás pedig arra a szakfeladatra került, amelyen a dolgozóink foglalkoztatva vannak.
(falugondnoki szolgálat, város-és községgazdálkodás, munkahelyi vendéglátás).
Az ÖNHIKI-s támogatás összegével a működési hitel előirányzatát csökkentettük.
Táblázatok mellékelve.
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 Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012. /IX.11./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja
2012. évi fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.
2. Napirendi pont
Előirányzatok átcsoportosítása Bezi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
2012. évi költségvetési rendelet módosítása.
Bősze Kornél polgármester: Felkérem gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a
beszámolóról.
Nagy Györgyné gazd. főea.: Bezi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének
módosítására azért van szükség, mert a költségvetési rendelet tartalmazza, hogy évente
legalább kétszer módosítani kell az önkormányzat költségvetését az év közben érkezett
központi támogatásokkal (pótelőirányzatok).
Ezek közül jelentős az ÖNHIKI-s pályázat, melyen 5. 204 e Ft – ot, valamint a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, melyen 2.130 e Ft – ot nyert az önkormányzat. Az
I. félév során 916 e Ft-tal nőtt az önkormányzat kötött felhasználású támogatások előirányzata
a visszaigénylések következtében (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, lakásfenntartási támogatás). Bérkompenzáció címén 311 e Ft-ot kapott egyéb
központi támogatás előirányzatának növelésére az önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012. (IX.24.)) önkormányzati rendelete
a 10/2012. (IV.26.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 4/2012. (II. 23.) számú rendelet módosításáról

3. Napirendi pont
Folyószámlahitel meghosszabbításról szóló határozatra tett törvényességi észrevétel.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Széles
Sándor Kormánymegbízott felülvizsgálta Bezi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2012. június 7-én tartott üléséről készült jegyzőkönyvét. A felülvizsgálat
megállapította, hogy a 36/2012. (VI. 7.) határozat jogszabálysértő, ezért törvényességi
felhívást tett.

A törvényességi felhívás megállapítja, hogy a határozat jogszabálysértő, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény rendelkezéseibe ütközik.
A nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi – többek között – a helyi önkormányzat
tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi
önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv
elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész.
A nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (7) bekezdése szerint az (5) bekezdésben jelzett
korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén
annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy
önkormányzati társulás részére idegeníthető el.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § (1) bekezdése szerint az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az említett törvény 10. § (2)
bekezdése pedig kimondja, hogy a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges többek között a
likvid hitelre vonatkozó adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A stabilitásról szóló
törvény 1. § c) pontja a likvid hitel fogalmát úgy határozza meg, hogy likvid hitel a naptári
éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott
hitelt is.
A hitel fedezetéül felajánlott ingatlan a Kultúrház, az önkormányzat korlátozottan
forgalomképes vagyon tárgya tehát hitelfelvétel fedezetéül nem szolgálhat.
A stabilitásról szóló törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez – többek
között – akkor nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulását kérni, amennyiben likvid,
vagyis naptári éven belüli, december 31-ig visszafizetendő hitelt vesz fel az önkormányzat.
Mivel a határozat a 2008. április hónapban kezdeményezett folyószámla hitelének 1 évre
történő meghosszabbításáról szól nem likvid hitel, hanem naptári éven túl visszafizetendő
hitel és ehhez a Kormány előzetes hozzájárulása kell.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy határozatát vonja vissza és a hitelszerződést
szüntesse meg.
Bősze Kolozs alpolgármester: A hitelkeretből még nem használtunk fel, így nem okoz
gondot a hitelszerződés megszüntetése.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012. /IX.11./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2012. (VI. 7.) számú
határozatát, amely a folyószámlahitel meghosszabbításáról szól, visszavonja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Duna Takarékszövetkezettel kötött
folyószámla hitelkeretre szóló szerződés megszüntetéséről intézkedje.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
4. Napirendi pont
Az állattartás helyi szabályairól szóló 5/2007. /V.29.) rendelet módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
(Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.)
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 5/2007. (V.29.) rendelet módosításáról
5. Napirendi pont:
Szándék nyilatkozat az általános iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről.
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 97. §
(24) bekezdés a) pontja alapján 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami
intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról,
hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a követkő naptári évben
kezdődő tanévtől
• 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól
képes átvállalni.
Jelenleg társulási megállapodással alapján működik az iskola, de az ingatlannal kapcsolatos
közterheket (fűtés, világítás, telefon, internet, stb.) jelenleg is a helyi önkormányzat fizeti.
A jövő évi költségvetés átengedett bevételekről még információval nem rendelkezünk, a saját
bevételek nem biztos, hogy fedezetet nyújtanak a kiadásokra.
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 Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012. /IX.11./ Határozata

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát nyilvánítja, hogy a
következő naptári évben kezdődő tanévtől az általános iskola feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését, ha a 2013. évi költségvetésének saját és
átengedett bevételei lehetővé teszik vállalja
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról az állami
intézményfenntartó központot tájékoztassa.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
6. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Írásbeli kérelmet nyújtottak be a Képviselő-testülethez a
Lébényi iskolába járó néhány felső tagozatos diák szülei, érve hogy a diákok délutáni
utaztatása két fordulóval kerüljön megoldásra 14 órai és 15.45 perces indulásokkal. Kérésük
oka, nem mindegyik gyerek tanulószobás, és tudomásuk szerint az anyagi háttér (állami
támogatás a tanulók utaztatására) fedezi a kétszeri forduló költségeit.
Bősze Kornél polgármester: A két fordulót nem támogatom, mi a falugondnoki busszal
tudjuk szállítani az iskolásokat, a Lébényi Iskolának kell megoldani a problémát.
Bősze Kolozs alpolgármester: A korábbi tárgyalások során nem merült fel, hogy nekünk kell
megoldani a délutáni kétszeri utaztatást. Tárgyalni kell a volánnal a busz járatok kérdésében.
Dóra Vilmos képviselő: A fedezet rendelkezésre áll. A másik társ település Mecsér biztosítja
a kétszeri utaztatást. Javasolom, fogjon össze a két település.
Bősze Kornél polgármester: A volán a tárgyalások elől elzárkózik. Egy időpontban tudjuk
megoldani a diákok délutáni utaztatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal 1 ellenszavazat (Dóra Vilmos) és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2012. /IX.11./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébényi Iskolába járó felső
tagozatos diákok délutáni utaztatását napi egy alkalommal határozza meg a
Falugondnoki busszal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szülőket tájékoztassa.
Felelős: Polgármester

Határidő: Azonnal.
Bősze Kolozs alpolgármester: Kérelemmel fordulunk a Képviselő-testülethez, több
tulajdonos társammal közösen a Bezi major területén (048/16. hrsz.). A majorban a telkek
között út nem található, szolgalmi joggal közlekednek az érintettek az ingatlanok között. A
további fejlődés lehetősége így kizárt, mert út hiányában építési engedély nem kérhető. A
tulajdonosok adnak a tulajdon részükből út céljára. A rendezési terv értelmében csak akkor
jegyzik be az utat, ha az közút.
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását – amennyiben az Állami Főépítész hozzájárul – a
rendezési tervből a major esetben kerüljön ki a közút elnevezésé és a kialakításra kerülő út,
mint forgalom elől nem elzárt magánút jöhessen létre.
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 Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2012. /IX.11./ Határozata
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul - amannyiban az állami
Főépítész hozzájárul – a Bezi Község rendezési teréből a major területére vonatkozóan a
közt megnevezés kerüljön ki, és a kialakításra kerülő út, mint forgalom elől nem elzárt
magánút jöhessen létre.
Felelős: Polgármester
Határidő. Folyamatos.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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

