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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 9-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Martini Tibor, Hima István, ifj. Dóra Vilmos, Burányi Zoltán képviselők
Veilandics Eszter

körjegyző

Nagy Györgyné

gazd.ea.

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
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
2./Napirendi pont
I. féléves beszámoló elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
3./Napirendi pont
Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda fenntartói ellenőrzésének ismertetése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
4./Napirendi pont
Bursa felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás kinyilvánítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
polgármester: Felkérem a gazdasági kollégát, tájékoztassa a képviselő-testületet a rendelet
módosításról.
gazdasági előadó: A költségvetési rendeletet az év közben módosítottuk, mely oka a
központi költségvetésből kapott támogatások és a saját bevételeink változása, illetve
normatíva lemondás miatt.
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Bezi Község Képviselő-testületének 8/2008. (IX. 9.) rendelete a 2008. évi költségvetésről
szóló 2/2008.(II. 28.) és az 5/2008. (V. 29.) rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./Napirendi pont
I. féléves beszámoló elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
polgármester: Felkérem a gazdasági kollégát, tájékoztassa a képviselő-testületet a
beszámolóról.
gazdasági előadó: A bevételek időarányosan teljesültek, ezáltal kiadásainkat is időben
teljesítettük.
Kovács György: A helyi adó milyen mértékben folyt be az önkormányzathoz?
gazdasági előadó: A magánszemélyek kommunális adója 38 %-ra teljesült. Az első félév
folyamán ez a százalék jónak mondható.
A bevételek és kiadások teljesítését a mellékelt táblázatok mutatják.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2008 /IX. 9./ H a t á r o z a t a
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Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja
2008. évi fél éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3./Napirendi pont
Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda fenntartói ellenőrzésének ismertetése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
polgármester: Felkérem a körjegyzőt, ismertesse a képviselő-testületet a Bezi-Fehértói
Általános Iskola, Óvoda fenntartói ellenőrzésének eredményéről.
körjegyző: 2008. augusztus hónapban ellenőrzést végeztünk intézményünknél.
A legfontosabb okiratokat, dokumentumokat vizsgáltuk felül Igazgató Úrral egyeztetve.
A célunk az volt, hogy az iratok rendbe legyenek egy esetleges OKÉV, Kincstár vagy más
hivatal ellenőrzésekor.
Több apróbb hiányosságot tapasztaltunk, melyet 2008. szeptember 2.-ai értekezleten meg is
beszéltünk.
Illetve meghatároztuk a feladatokat és a határidőket azok elvégzésére.
Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét
felülvizsgálta az intézményvezető, melyet minden képviselő átnézhetett.
polgármester: Kérem a testületet, amennyiben észrevétele van a két dokumentum kapcsán,
tegye fel.
Kérdés nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2008 /IX. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Bezi-Fehértói Általános
Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének tartalmával és
jóváhagyja a dokumentumokat.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
4./Napirendi pont
Bursa felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás kinyilvánítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Burányi Zoltán tartózkodott.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
alkotta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2008 /IX. 9./ Ha t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben is részt kíván
venni a „Bursa” Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton.
/2/ A képviselő-testület ennek megfelelően felhatalmazza Bezi polgármesterét, hogy a
részvételi szándékról nyilatkozzon, továbbá, hogy a pályázatot hirdesse meg.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Magyar Államkincstár és a 2007. évi beszámoló felülvizsgálata
polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár felé a 2006.
évi felülvizsgálatához kapcsolódóan megállapított visszafizetési kötelezettségnek eleget
tettünk.
Jelenleg több mint 4 millió Ft tartozásunk van.
Javaslom a tartozásaink rendezését.
A testület egyetértett.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2008 /IX. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2007. évi beszámoló felülvizsgálatakor megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul
igénybe vett támogatást 4. 286. 936 Ft-ot a Magyar Államkincstár által vezetett számlára
átutaltassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Részletfizetési kérelem
polgármester: A működésképtelen önkormányzatok pályázatán 6 millió Ft-ot nyert az
önkormányzat.
Ezt az összeget 2009. március 31-ig vissza kell téríteni.
Javaslom részletfizetési kérelem benyújtását az illetékesek felé.
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Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2008 /IX. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2007. évi CLXIX törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott „A
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” jogcímen elnyert 6000 ezer forint
összegű visszatérítendő támogatás 2009. március 31.-ig esedékes visszafizetés elengedésére
kérelmet nyújtson be az illetékes szerv felé. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül,
részletfizetéshez folyamodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Telkek értékesítése
polgármester: 2 telekvevőnk van, ügyeik intézése folyamatban. A 274/29 hrsz. és a 014/34
hrsz-ú ingatlanok kerülnek eladásra.
Az utóbbin állatkórház építését tervezik 15 éven belül.
A testület egyetértett az eladással.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2008 /IX. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Bezi 274/29. hrsz- ú 800 m2 területű, Bezi községben Külső-Petőfi utca 2.
szám alatt található ingatlant Lengyel Miklós 9090 Pannonhalma, Attila u. 14. szám alatti
lakosok részére 1. 500. 000.- azaz egymillió-ötszázezer 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2008 /IX. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Bezi 014/34. hrsz- ú 4 ha 6755 nm területű, Bezi községben található
ingatlant Dr. Tóth Balázs 4551 Nyíregyháza, Vezér út 140/A szám alatti lakos részére
800.000 Ft/ ha, 3.740.400,- Ft azaz hárommillió-hétszáznegyvenezer-négyszáz Ft vételárért.
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Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse a vevőkkel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági
ügy kerül elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Bősze Kolozs
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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