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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 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

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
Önkormányzati ház értékesítése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Pihenő-pusztai ház vétele
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
3./Napirendi pont
Ügyvéd megkeresése az alapfokú művészetoktatást érintő ügyben
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
4./Napirendi pont
Születési segélyek
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
5./Napirendi pont
Átmeneti segély kérelem
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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6./Napirendi pont
Kamatmentes kölcsön kérelem
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Önkormányzati ház értékesítése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
polgármester: A felújított önkormányzati ház eladása folyamatban van. Egy
háromgyermekes édesanya vételi szándékát jelezte, az ügyvéddel is felvettük már a
kapcsolatot.
A ház 7, 2 millió forintért kelt el.
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 48/2008 /X. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Bezi 118/1. hrsz- ú 1000 m2 területű, Bezi községben Szabadság utca 43.
szám alatt található ingatlant Gombás Krisztina 9022 Győr, Lukács Sándor u. 13-15. szám
alatti lakos részére 7. 200. 000.- azaz hétmillió-kettőszázezer Ft vételárért.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse a vevőkkel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./Napirendi pont
Pihenő-pusztai ház vétele
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
polgármester: Tudomásomra jutott, hogy a Pihenő pusztai ház eladó.
1 millió forint az irányára.
Amennyiben reális áron hozzá lehet jutni, felújítva hasonlóképpen tudnánk értékesíteni, mint
a Szabadság utcai házat.
Kovács György tartózkodott e napirendi pontnál.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
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Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2008 /X. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Pihenő-pusztai ház megvétele érdekében tárgyaljon az eladóval és 1 millió Forintot meg
nem haladó összegben vételi ajánlatát megtegye.
Intézkedéséről a következő testületi ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./Napirendi pont
Ügyvéd megkeresése az alapfokú művészetoktatást érintő ügyben
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
polgármester: Szeptember 23- án újabb megbeszélésre került sor Fehértó község
Önkormányzatával.
A megbeszélésen Strausz Lajosné közoktatási szakértő is jelen volt, Fehértó Önkormányzata
kérte fel, hogy az elszámolásban segítségükre legyen.
A gazdálkodási előadónk Nagy Györgyné pontos kimutatást készített a 2006 és 2007. évről. A
visszafizetendő összegeket a két község között megosztva, táblázatokba lebontva
megtárgyaltuk és a szakértő elmondása alapján is jogosan nyújtottuk be igényünket Fehértó
Önkormányzata felé.
A megbeszélés Fehértó együttműködési szándéknyilatkozatával ért véget.
Ezzel ellentétben testületi ülésükön olyan határozatot hoztak, felolvasom, mely lényege: a
normatíva visszafizetésére hajlandóak, amennyiben a működésképtelen pályázaton nyernek.
A kamatokat (igénybevételi és késedelmi) és a jövedelemdifferenciálódás összegét nem térítik
meg. Tehát a fizetésüket feltételhez kötik, illetve a Fehértó Önkormányzatára eső rész egy
részét ismerik csak el jogosnak. Holott a kamatot és a jövedelemdifferenciálódást is vissza
kell fizetni.
Ezen ülésre is szerettük volna meghívni őket, de a polgármester asszony elzárkózik az
együttes ülés lehetőségétől.
Úgy vélem minden szükséges lépést megtettünk az érdekében, hogy ne kelljen ügyvédhez
illetve bírósághoz menni, de ez idáig nem volt foganatja. Hiába kértük, majd szólítottuk fel
Fehértó Önkormányzatát az együttműködésre, Bezi Önkormányzata felé pozitív lépést nem
tett.
Az ügyvédhez kell fordulnunk, de mielőtt keresetet adnánk be a bíróságra, ügyvédi
felszólítást intézünk Fehértó felé.
körjegyző: Már korábban is megkerestük Nagyné Dr.Sas Krisztina ügyvédnőt tanácsért, akit
egy szintén közoktatási szakért ajánlott számomra.
Tájékoztatott bennünket, hogy ha pert indítunk az alapfokú művészetoktatás bevezetéséig
visszamenőleg kell minden kezdeményezést, iratot és személyeket megkeresni.
alpolgármester: 2006. októberében megfelelő pénzügyi és ingatlan vagyonnal adtam át a
hivatalt. Polgármesterségem alatt semmit rosszhiszeműen és javamra nem követtem el.
Elnézést kérek, az ülésen tovább részt nem kívánok venni.
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Kovács György elhagyta a termet.
polgármester: Én sem szerettem volna eddig eljutni, de sajnos jelenleg jobb megoldást nem
látok.
Bezi kifizette a teljes tartozást kamatostul, Önkormányzatunk nem mehet csődbe, mert
Fehértó nem fizet. Kérem a testületet, hatalmazzon meg ügyvéd felfogadására.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2008 /X. 9./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Bezi Község Önkormányzatának képviseletére Fehértó Község Önkormányzatával szemben
az alapfokú művészetoktatást érintő jogtalanul felvett normatíva elszámolási igény
érvényesítése céljából ügyvédet bízzon meg.
Az ügyvédi meghatalmazást megkösse az igény peren kívüli - eredménytelensége
esetén - a peres eljárásban történő teljes jogkörű képviseletre.
Továbbá a képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy minden olyan
dokumentumot - a Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda általános dokumentumait, okiratait,
különösképpen az alapfokú művészetoktatás érintő iratokat – mely az ügy szabályszerű
ellátásával együtt jár az eljáró ügyvéd részére átadja.
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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