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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 8-án a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Hima István
Martini Tibor

képviselők

Veilandics Eszter

körjegyző

Késését jelezte: ifj. Dóra Vilmos
Távol: Burányi Zoltán
Bősze Kolozs polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 6
képviselőből 4 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
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP
1.1.1 pályázata
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Falugondnoki ellenőrzésről beszámoló, átdolgozott szakmai program elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
3./Napirendi pont
Intézményi társulási anyag elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
4./Napirendi pont
Ház, telek vásárlás megbeszélése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP
1.1.1 pályázata
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Polgármester: Társulástól küldött összefoglaló anyag alapján megtartja a tájékoztatást a
testületnek a pályázatról, illetve a községet érintő dolgokról.
A dokumentáció kiosztásra is került. Kérdés nem merült fel.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2010 /VII. 08./ Ha t á r o z a t a
A Képviselő Testület nyilatkozik, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás részére a KEOP 1.1.1 pályázat üzemeltetési koncepciójának
alátámasztásához nyújtott és az RMT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek,
továbbá az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak
betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő minimum
öt évig.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./Napirendi pont
Falugondnoki ellenőrzésről beszámoló, átdolgozott szakmai program elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
Körjegyző: ismerteti az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat.
Szakmai ellenőrzésről volt szó, normatíva visszafizetéssel nem jár. A működést alátámasztó
dokumentációt vizsgálták, pl. a szakmai programunk, holott 2007. évben készült már elavult,
így az átdolgozásra is került.
Megkéri a falugondnokot ő is mondja el tapasztalatait az ellenőrzésről.
Hima István: Segítőkészek voltak az ellenőrök, a napi tevékenységemről kérdeztek főleg,
illetve a tanfolyamok elvégzéséről.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással (Hima István) a következő határozatot hozta:
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Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2010 /VII. 08./ Ha t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bezi község falugondnoki
szolgálat ellenőrzéséről szóló beszámolót.
/2/ Az előterjesztés alapján a testület jóváhagyja az átdolgozott szakmai programot, illetve
annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot, megállapodást köt az
ellátottakkal, kidolgozza a szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak tárgyévi alakulását.
/3/ Az testület utasítja a körjegyzőt, hogy az elfogadott dokumentumokat az érintett szervnek
haladéktalanul küldje meg.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: azonnal
3./Napirendi pont
Intézményi társulási anyag elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
LÉBÉNYI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA
Polgármester: tájékoztatás előterjesztés szerint, kérdés nem merült fel
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2010 /VII. 08 ./ H a t á r o z a t a
Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Lébényi Általános
Művelődési Központ 2010. augusztus 31. hatállyal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. augusztus 31.
CSORNAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Polgármester: tájékoztatás előterjesztés szerint, kérdés nem merült fel
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2010 /VII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évi CVII. törvény 1. § (9)
bekezdés b) pontja értelmében a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását jóváhagyja olyan módon, hogy a tárulási megállapodásba a
társult feladatok közé felveszi a közművelődési feladatot.
Felelős: p. m.
Határidő: azonnal
Határozat típusa: minősített többséget igénylő
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Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással (Martini Tibor) a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2010 /VII. 08./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Csornai Többcélú
Kistérségi Társulás társulási megállapodásában társult feladatként szereplő közművelődési
feladat ellátásához.
Felelős: p. m.
Határidő: azonnal
Határozat típusa: egyszerű
4./Napirendi pont
Ház, telek vásárlás megbeszélése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Polgármester: Rogus Katalin a következő kéréssel fordult a hivatalhoz. 2005 –ben vásárolta
meg a bezi 274/26 hrsz.-ú ingatlant 3 év beépítési kötelezettséggel, melynek a mai napig nem
tett eleget. Családi és anyagi helyzete az építkezést nem teszi lehetővé, így kéri az eredeti
állapot visszaállítását.
A 2005-ben kötött szerződést átnézve az önkormányzat az eladástól számított 5 évig élhet
eredeti vételáron történő visszavásárlásról.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2010 /VII. 08./ Ha t á r o z a t a
/1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete él azon jogával, melyet a 2005.
november 15. napján - a bezi 274/26. hrsz.-ú 800 m2 nagyságú Bezi, Külső Petőfi út 8. sz.
alatt található beépítetlen terület tárgyában - kötetett Bezi Község Önkormányzata, mint eladó
és Rogus Katalin ( anyja neve: Czanik Mária, személyi szám: 28110285575) 9028 Győr,
Somogyi Imre út 11/a szám alatti lakos, mint vevő közötti adásvételi szerződés 7. pontja
tartalmaz:
„.. az eladó jogosult a szóban forgó ingatlan eredeti vételáron történő visszavásárlására, mely
jogát a szerződés aláírásától számított öt éven belül gyakorolhatja.”
/2/. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, melyről a
soron következő ülésen beszámol.
Felelős: p. m.
Határidő: azonnal
5./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Dóra Vilmos megérkezett.
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Hivatal előtti terület felújítási munkálatai
Polgármester: A hivatal épületét pályázat keretében felújítottuk. A régi kerítés lebontásával
megnyitnánk a bejáratot. Természetesen felhasználnánk a kerítést az orvosi rendelőnél.
Martini Tibor: Nem látom szükségét ennek az újításnak.
Kovács György: Szinte az összes önkormányzatnál nyitott az épület, ez a kerítés már nem épp
újszerű.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal (Martini
Tibor) és 1 tartózkodással (Dóra Vilmos) a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2010 /VII. 08./ Ha t á r o z a t a
/1./ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a Hivatal
előtti felújítási munkálatok (kerítés lebontása, parkrendezés) lebonyolítására.
Felelős: p. m.
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

Kovács György
jegyzőkönyv hitelesítő

Hima István
jegyzőkönyv hitelesítő
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