Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
1-A/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-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
Nagy Györgyné

körjegyző
gazd.főea.

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
Bezi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
2./Napirendi pont
Állásfoglalás a Csornai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására beadott
pályázatról
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
3./Napirendi pont
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés
csatlakozásának támogatása a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjához
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
4./Napirendi pont
Egyesületi beszámolók
Előadó: egyesületi elnökök
5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
Polgármester: Felkérem gazdálkodási előadónkat, ismertesse a 2010. évi költségvetést.
Nagy Györgyné: Ismerteti a költségvetést.
Kovács György: Miért 2 millió forint lett betervezve az iparűzési adóra?
Polgármester: Ennyi bevételt várunk az M85 elkerülő építése kapcsán.
Kovács György: Az 1 millió forint átvett pénzeszköz mi alapján lett összegesítve?
Nagy Györgyné: A tavalyi viszonyítás alapján.
Polgármester: Az átvett pénzeszközöknél a Nemoda család villanybefizetése a közművesítésre is
szerepel.
Dóra Vilmos: Munkahelyi vendéglátásnál a haszon és a veszteség pontosan kimutatható?
Nagy Györgyné: Az almérők felhelyezése után lesz pontos, de ez elfogadható szám.
Kovács György: A pályázatoknál a Leader önrész szerepel. A szennyvízszippantás hova lett
betervezve?
Nagy Györgyné: Ez a betervezés kevés, megemelem az összeget.
Polgármester: Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon a költségvetéséről.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő rendelet hozta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2010.(I. 28.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./Napirendi pont
Állásfoglalás a Csornai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására beadott
pályázatról
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Erdős István r. alezredes Úr
Csornai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásához, kinevezését támogatja.
2./ A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010.02.26.
3./Napirendi pont
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés
csatlakozásának támogatása a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjához
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Bősárkány Nagyközség
Önkormányzata és a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás között folyamatban lévő- az időskorúak
nappali ellátása, házi segítségnyújtás, és étkeztetés feladatokat érintő- feladatátadás-átvételt.
2./ A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./Napirendi pont
Egyesületi beszámolók
Előadó: egyesületi elnökök
Összefogás Beziért Egyesület
Körjegyző: Ismerteti a beszámolót
Kérdés nem volt.
Polgármester: Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja az Összefogás Beziért Egyesület 2009. évi beszámolóját.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Sportegyesület beszámolója
Hima István: Megtartja a sportegyesület munkájáról a beszámolót.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással (Hima István) a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Sportegyesület 2009. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Tűzoltó Egyesület beszámolója
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással (Bősze Kolozs) a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Tűzoltó Egyesület 2009. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Egyházi ingatlan vételi szándéka
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Kovács
György) és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bezi,
Rákóczi u. 45. szám alatti (hrsz. 4.) egyházi ingatlan ügyében tárgyaljon Bezi-Enesei Evangélikus
Egyházközséggel és az Önkormányzat vételi szándékát továbbítsa a tulajdonosok felé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A 048/2 hrsz.-ú ingatlan ügye
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a 048/2 hrsz.-ú ingatlan
telekalakítási ügyében tárgyaljon a tulajdonossal. Egyeztetéséről pedig a következő ülésen tartsa
meg beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
HÉRA
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010 /I.28./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a HÉRA alapítványhoz a
szociálisan rászorulók energiafogyasztásának támogatása céljából.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos
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

Kovács György
jegyzőkönyv hitelesítő

Hima István
jegyzőkönyv hitelesítő
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