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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 13-án 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
¾ éves beszámoló és költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
3./Napirendi pont
2009. évi belső ellenőrzés feladatok
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
4./Napirendi pont
Egyéb időszerű feladatok
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
¾ éves beszámoló és költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Bősze Kolozs polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést írásban. Kérem Nagy
Györgynét ismertesse tételesen az önkormányzat háromnegyed éves beszámolóját.
Nagy Györgyné: Ismerteti a beszámolót.
Az ismertetés után a polgármester kéri, hogy akinek hozzászólása van, tegye meg.
Hozzászólás nem volt, a polgármester elfogadásra teszi fel a beszámolót.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2008 /XI.13/ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdasági
előadó által elkészített, az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
2009. évi koncepciója
Bősze Kolozs polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést írásban. Kérem Nagy
Györgynét ismertesse tételesen az önkormányzat tervkoncepcióját.
Nagy Györgyné: Ismerteti a koncepciót.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2008 /XI.13/ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete
önkormányzat 2009. évi költségvetési tervkoncepcióját.

elfogadja

az

Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
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2./ Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Előadó: Bősze Kolozs bezi polgármester
Burányi Zoltán gyermeke miatt nem szavazott, tartózkodott.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2008 /XI.13/ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázaton a jelentkezőket 4000,- Ft-tal támogatja.
Az önkormányzat által felállított sorrend szerint:
1. helyen: Szakál Dávid
2. helyen: Farkas Erik
3. helyen: Burányi Zoltán
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./Napirendi pont
2009. évi belső ellenőrzés feladatok
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Körjegyző: Megkapta a csornai kistérségtől a jövő évi belső ellenőrzési témaköröket, a helyi
adottságok figyelembevételével két téma ellenőrzését tartja indokoltnak: az önkormányzat
2008. évi kiadásainak alakulását, összetételét és a kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottsága és gyakorlata
z vizsgálatát.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2008 /XI.13/ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi belső
ellenőrzési feladatok közül az alábbiak ellenőrzését kéri:
- Az önkormányzat 2008. évi kiadásainak alakulása, összetétele.
- Kötelezettségvállalás,
utalványozás,
ellenjegyzés,
érvényesítés
szabályozottsága és gyakorlata
Felelős: körjegyző
Határidő: 2009. december 31.
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4./Napirendi pont
Egyéb időszerű feladatok
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Művészetoktatás
Bősze Kolozs: Tájékoztatlak benneteket, hogy a múltkori ülésen hozott határozatnak
megfelelően a körjegyzővel együtt megkerestünk egy közoktatási területen jártasnak mondott
ügyvédet, aki meg is írta ügyvédi felszólító levelét.
A levelet minden fehértói képviselő az ügyvédnő általi kézbesítéssel kézhez kapott.
Válasz is érkezett a felszólításra, de ez nem testületi határozat.
A polgármester asszony válaszolt, aki levelében iskolai megállapodás tekintetében talált
hiányosságokat. Az ügyvédnő már megtette a szükséges lépéseket, újabb felszólítással élt
Fehértó Önkormányzata felé.
Ülésünk napjáig semmilyen válasz nem érkezett.
Egyben tájékoztatlak benneteket, hogy együttes ülés összehívását indítványoztam 2008.
november 28.-a péntek 18 órára.
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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