Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
7/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-én a bezi Községházban
megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs

polgármester

Kovács György

alpolgármester

Hima István, Varga Kálmán, ifj. Dóra Vilmos, Burányi Zoltán képviselők
Veilandics Eszter

körjegyző

Bősze Kolozs polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 6 képviselőből 6 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 egyhangúlag fogadták el:

NAPIREND
1./ Napirendi pont
2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
2./ Napirendi pont
2007. évi zárszámadás
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
3./ Napirendi pont
Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
4./ Napirendi pont
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
5./ Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselőtestület egyhangúlag az alábbi döntést
hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról
szóló 3/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008 (IV. 24.) rendelete az
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007 (IX. 6.) és 1/2007.(II. 22.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
2007. évi zárszámadás
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
polgármester: elmondja, hogy a 2007. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása a képviselőtestület folyamatos irányítása mellett történt. Célkitűzés volt az intézmények működtetése, illetve a
tervezett beruházások végrehajtása, illetve azoknak a pályázatoknak az előkészítése, amelyek 2008.
évben beadásra kerülnek.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil, pénzügyileg biztosítottak azoknak a célkitűzéseknek a
megvalósítása, amelyek a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásakor meghatározásra kerültek.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a végrehajtásról szóló rendeletet és a belső ellenőrzés
összegzését fogadja el.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő
döntést hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
4/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008.(IV. 24.) rendelete az Önkormányzat
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
körjegyző: Minden év április 30-ig a zárszámadással egyidejűleg kell a belső ellenőrzésről készült
ellenőrzést elfogadni.
Tudomásom szerint az önkormányzatnál 2006 és 2007 évben nem történt ilyen ellenőrzés.
Tavaly döntöttünk, a kistérség feladatainak csatlakozásakor hogy a belső ellenőrzést a kistérségen
keresztül végezzék, idén nyáron már lesz ellenőrzés, melynek témái az átadott pénzeszközök és az
adó.

4./ Napirendi pont
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
polgármester: Kérem a körjegyzőt, ismertesse a módosításokat.
körjegyző: Szóbeli előterjesztésében ismerteti : az alapító okirat és a társulási megállapodás több
alkalommal kiegészítésre került és egységes szerkezetben kívánják elfogadtatni
polgármester: Kérem a képviselő-testület, ha elfogadják a módosítást, szavazzanak.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
1./ Képviselő-testület a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás alapító okiratát és társulási
megállapodását a kiadott melléklet szert jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja,
módosításaival együtt.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Pályázat-Hozzájáruló nyilatkozat
polgármester: A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint
közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 18/2008. (III.18.) ÖTM rendelet pályázatot hirdet 2007. évben alakult
körjegyzőségek támogatására.
A pályázatot a gesztorönkormányzat adhatja be.
A pályázat beadásához kérték hozzájáruló nyilatkozatunkat.
Kérem a képviselő-testület, szavazzanak.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
1./ A Képviselő-testület hozzájárulását adja Rábacsécsény Község Önkormányzata részére,
hogy a 18/2008.(III.28.) ÖTM rendeletben a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt
pályázatot benyújtsa.
Felelős: polgármester
Határidő: április 30.

Pályázat iskola tárgyi feltételeinek javítására
polgármester: A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint
közösségi buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének
részletes feltételeiről szóló 18/2008. (III.28.) ÖTM rendelet pályázatot hirdet 2007. évben alakult
körjegyzőségek támogatására.
A pályázatot a iskolát fenntartó önkormányzat adhatja be.
Kérem a képviselő-testület, szavazzanak.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
1./ A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a 18/2008.(III.28.) ÖTM rendeletben a kistelepülési
iskolák tárgyi feltételeinek javításához tárgyában kiírt pályázatra.
2./ A pályázat megírásával pályázatírót bíz meg.
3./ A pályázatot az intézmény székhelye szerinti önkormányzat adja be. Az igényelt támogatás
3.600.000 Ft azaz hárommillió-hatszázezer Ft. A 30%- os önrészt, az 1.542.860. azaz egymillióötszáznegyvenkettőezer-nyolcszázhatvan Ft- saját forrásból biztosítja az önkormányzat.
4,/A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: április 30.
Telek eladás
polgármester: 2 telek érdeklődőnk van. Kedves szimpatikus fiatalok.
Kérem a képviselő-testület, szavazzanak a telkek eladásáról.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező bezi 403/4. hrsz- ú 844 m2 területű, Bezi községben, Nefelejcs utcában található
ingatlant Balatoni Zoltán (személyi száma: 1 840722 1215) és Bán Anikó (személyi száma: 2 810226
6137) 9155 Lébény, Fő u. 81. szám alatti lakosok részére 1.012.800.- azaz egymillió-tizenkettőezernyolcszáz Ft vételárért.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse a vevőkkel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező bezi 274/10. hrsz- ú 1363 m2 területű, Bezi községben, Külső-Petőfi utcában
található ingatlant Rédey Veronika (személyi száma: 2 850113 4813) 9021 Győr, Kazinczy u. 20 I.
em. 3.ajtó szám alatti lakos részére 1.635.600- azaz egymillió-hatszázharmincötezer-hatszáz Ft
vételárért.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse a vevővel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Megállapodás telekalakításról
polgármester: 115/2, 116/1, 116/2, 117 és a 118. hrsz-ú telekről van szó.
A 115/2, a 116/1 , 117/1 és a 118. hrsz-ú az önkormányzat, míg a 116/2. Nagy Sándorné és Nagy
Zsanett tulajdona fele fele arányban.
E.ON vezetékjog terheli a 115/2,117 és a 118.hrsz-ú ingatlant.
A 116/2 ingatlant pedig jelzálogjog.
Az ügyvéddel már egyeztettem a telekalakítási ügyről.
Kérem a képviselő-testület, szavazzanak a telekalakításról.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket határozza:
1./ A Képviselő –testület a Csorna Város Jegyzőjének 242-7/2008. számú határozatával jóváhagyott
vázrajz alapján telekalakítást eszközöl a 115/2., 116/1., 116/2., 117. és a 118. hrsz.-ú ingatlanok
tekintetében.
2./ A változás után:
Bezi Község Önkormányzata tulajdonába kerül a 117., 118/1., 118/2., 118/3. és a 118/4. hrsz.-ú
ingatlan. A 117., 118/3. és a 118/4 .hrsz-ú ingatlanokat az E.ON vezetékjog terheli.
Nagy Sándorné és Nagy Zsanett tulajdonában marad 1/2-1/2 arányban, a változás utáni, 116/2 hrsz.-ú
ingatlan oly módon, hogy a Nagy Zsanett tulajdonába kerülő 1/2 rész felett Nagy Sándorné

haszonélvezeti joga továbbra is él. A jelzálogjog változatlan tartalommal és változatlan értékkel
terheli ezen ingatlant.
3./ A Képviselő-testület a telekkönyvi állapot rendezésével kapcsolatos költségeket teljes mértékben
fizeti.
4./ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a telekalakítások során többlet területhez, többlet
tulajdonhoz nem jut.
5./ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást megkösse az illetékesekkel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester illetménye
A polgármester érintettségére hivatkozva elhagyja a termet.
Körjegyző: 5%-os emelést állapíthatunk meg a polgármester Úr részére.
A gazdasági kollega tájékoztatása alapján rosszabbul járunk, ha nem állapítjuk meg, mert vissza kell
fizetnünk.
Tájékoztatásul elmondja a félreértés elkerülése végett nem a szorzó változik.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008 /IV.24/ H a t á r o z a t a
1./ A Képviselő-testület 2008. január 1-jétől Bősze Kolozs Sándor társadalmi megbízatású
polgármester részére 136500 Ft havi tiszteletdíjat és a tiszteletdíj 30%-ának megfelelő összegű
költségtérítést állapít meg.
2/. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, a határozatból eredő feladatok végrehajtására,
gondoskodjon a tiszteletdíj és a költségtérítés kifizetéséről.
Felelős: körjegyző
Határidő: folyamatos
A polgármester visszatér a terembe.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.

Bősze Kolozs
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

