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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 15-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
2009. év tervezése
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
2./ Napirendi pont
Falunap megbeszélése
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
3./ Napirendi pont
A község csatorna és közmű beruházásával kapcsolatos teendők megbeszélése
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
4./ Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
2009 év tervezése
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester: Jelenleg 14 millió likvid pénzzel rendelkezünk, amelyből 8 millió hitel.
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A következő hónapokban várható 1.8 millió forint Gombás Krisztina otthonteremtési támogatása az
eladott családi ház után.
Rédey Veronika beépítési kötelezettségét kérte megváltani, 800 ezer forintot jelent ez az
önkormányzatnak.
3 millió forint várható az adóbevételekből.
Az orvosi rendelő alapozásának felét a fogorvosnő vállalta az önkormányzat támogatásaként,
továbbá fizeti közüzemi költségeit.
Március 31-ig 6 millió forint visszafizetésünk van az állam felé.
A kisbusz kifizetési kérelmének intézése is folyamatban van, áfáját az önkormányzatnak kell állnia.
A gáz és vízbekötésre az árajánlat meg lett kérve.
Az orvosi rendelő akadálymentesítése március végén kerül elszámolásra.
2./ Napirendi pont
Falunap megbeszélése
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester: Tavaly nem rendeztünk falunapot, mely oka az anyagi helyzetünk volt.
Sajnos ez az idei évre sem rendeződött, mégis úgy gondolom, adjuk meg a lehetőségét a falunap
megszervezésének.
Tavalyi évben pályázati lehetőséget biztosítottak falunapok megszervezésére, de csak az augusztus
és október hónapok között rendezettekre.
Javaslom, hogy augusztus hónapra tervezzük az idei falunap megrendezését.
A testület egyetértett a javaslattal.
3./ Napirendi pont
A község csatorna és közmű beruházásával kapcsolatos teendők megbeszélése
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester: Közmeghallgatáson elhangzott tájékoztató alapján 2009. január 17-18-án
szerződéskötésre érkezik a TE-NO-ÁR kft. megbízott munkatársa. Azon családok, akik igénylik a
csatornahálózat kialakításával kapcsolatos lakás előtakarékosság megkötését, itt a faluban
lehetőségük lesz rá.
Az anyagi részletek nem változtak a közmeghallgatás óta, 8 évre kötik meg a 250 ezer forintos
előtakarékosságot.
Az önkormányzat feladata a kft megbízása.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009 /I.15./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község csatorna-közmű beruházásához
szükséges érdekeltségi hozzájárulás megteremtéséhez a TE-NO-ÁR ’97 Pénzügyi Tanácsadó Kft.
által beérkezett ajánlatok alapján a következő határozatot hozza:
- A lakosság rendelkezésére bocsátja Lakás takarékpénztári konstrukció segítségével a
részletfizetési lehetőséget a lakossági hozzájárulás megteremtése érdekében.
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- A szerződések előkészítésének, megkötésének és kezelésének gyakorlati lebonyolításával a TENO-ÁR ’97 Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (székhelye: Győr, Illyés Gy. u. 6.) bízza meg.
- A beérkezett pénzintézeti ajánlatok közül a(z)OTP Lakás takarékpénztár ajánlatát fogadja el.
- A lakóegységenkénti hozzájárulás összegét 250.000 forintban határozza meg, és az
előtakarékosságot 96 hónap futamidővel teszi lehetővé.
- A feladatok koordinálásával, a gyakorlati lebonyolító céggel való kapcsolattartással Bősze Kolozs
Sándor polgármestert bízza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Buszmegálló
Dóra Vilmos: Jövőbeni pályázati lehetőség esetére javaslom, hogy kész tervvel rendelkezzünk
buszmegálló, illetve öböl kialakítására
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 /I.15./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy árajánlatot
kérjen az intézményei előtt fekvőrendőr kialakítására vagy zebra felfestésére.
Továbbá felhatalmazza buszmegálló, illetve buszmegálló öböl későbbi kialakítása céljából egy
tervdokumentáció elkészíttetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Telkek kialakítása
Dóra Vilmos képviselő: Szorgalmaznám további telkek kialakítását a faluban, a megosztási és
kimérési munkálatokat ne hagyjuk nyárra. Legyen választási lehetősége a vásárlóknak.
Polgármester: Nem vagyunk elkésve a telkek kialakításával, jelenleg 7 db telkünk van eladó és az
iskola melletti ház lebontásával lesz még egy a falu központjában. Ha nagyon megindulna az
ingatlan piac, pluszba még négy telek van, amelyet a tulajdonosai szeretnének visszaadni, így
összességében 12 telek ami piacképes. A további telekalakítást illetően nagyon fontosnak tartom,
mihelyt Fehértóval rendeződik a vitás kérdésünk, amely alapján jelen számításaink szerint 7 millió
forinttal tartozik Fehértó. Ha ez a pénz rendelkezésünkre állna egy teljesen új utcát tudnánk nyitni
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
K. m. f.
Bősze Kolozs
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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