Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u. 59.
14-A/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 18.00
órai kezdettel a Bezi Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:

Bősze Kornél
Bősze Kolozs
if. Dóra Vilmos
Gayer Csaba
Varga Kálmán

polgármester
alpolgármester

Nagy Györgyné
Horváth Viktorné

gazd. főea.
körjegyző

képviselők

A lakosság részéről 1 fő.
Bősze Kornél polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5
képviselőből 5 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 egyhangúan
elfogadta.

NAPIREND
1./ Napirendi pont:
¾ éves költségvetési beszámoló.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
2./ Napirendi pont:
2012 évi költségvetési koncepció
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
3./ Napirendi pont
2011. évi költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosítás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
4./ Napirendi pont:
2012. évi belső ellenőrzési feladatok.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

5./ Napirendi pont:
Vagyon rendelet módosítása.
Előadó Bősze Kornél polgármester
6./ Napirendi pont:
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
7./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: polgármester
8./ Napirendi pont:
Születési segély megállapítása.
Előadó: Polgármester
9./ Napirendi pont:
Lakás fenntartási támogatás iránti kérelmek.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

Napirendi pontok tárgyalása.
l./ Napirendi pont:
¾ éves költségvetési beszámoló.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
Nagy Györgyné: Ismerteti a beszámolót.
Kérdés nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2011. (XI.10.) Határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdálkodási főelőadó
által elkészített, az önkormányzat 2011. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont:
2012 évi költségvetési koncepció
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.

Nagy Györgyné: Ismerteti a koncepciót.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (XI.10.) Határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervkoncepcióját.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
( A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
2011. évi költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosítás.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A 2011. évi költségvetésen belül előirányzat átcsoportosítás
vált szükségessé.
A ravatalozó épületének felújítása során olyan előre nem látható költségek merültek fel, amit
tervezni nem tudtunk. A felújítási munkáknak viszont csak úgy van értelme, ha ezeket a
munkálatokat is elvégezzük (ajtó, ablak csere, járólapozás, előtető kialakítás).
A LEADER pályázatban ezeket a javításokat nem szerepeltethettük. Ezekről a munkálatokról
a kivitelező külön számlát állít ki az Összefogás Beziért Egyesület részére, amelynek az
összege: 1.392.084 Ft. Ezt az összeget az önkormányzat átadja az Egyesület részére.
A szükséges összeg a 2011. évi költségvetésünkben rendelkezésre áll. A közutak, hidak
szakfeladaton karbantartásra, kisjavításra betervezett előirányzat 10 millió forint. Ezen a
szakfeladaton csak a legszükségesebb kátyúzásokat végeztettük el 1.930 ezer forintot
használtunk fel szeptember 30-ig. A fennmaradó 8.070 ezer forintból tudjuk fedezni a
ravatalozó felújítási munkai során felmerült költséget.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2011. (XI.10.) Határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően a
2011. évi költségvetésen belül előirányzat átcsoportosítást hajt végre:
1.392.084 Ft-ot átcsoportosít
Közutak, hidak szakfeladaton tervezett 10 millió forint előirányzatból,
az önkormányzatok és kistérségi társulások tevékenysége szakfeladatra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Napirendi pont:
2012. évi belső ellenőrzési feladatok.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (XI.10.) Határozata
/1/ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre a belső ellenőrzési
feladatok közül az alábbi ellenőrzését kéri:
A kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nyilvántartása, alakulása, összetétele 2011.
december 31-én.
/2/ A testület jóváhagyja a 2012-2015. évek stratégiai ellenőrzési tervét.
Felelős: körjegyző
Határidő 2011. november 15.
5./ Napirendi pont:
Vagyon rendelet módosítása.
Előadó Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: A Bezi 165.hrsz. név nélküli utca az önkormányzat vagyonáról
szóló rendelet alapján forgalomképtelen vagyontárgy. Az utca földút, közlekedésre használni
nem tudjuk, mert keskeny és két magántulajdont képező ingatlan között van, szélesíteni nem
lehet. Az ingatlan gyomtalanítása, rendezése csak kiadást jelent az önkormányzatnak. Ezt az
utat pótolja a 166. hrsz.-ú ingatlant megkerülő kiépített Szabadság utca. A Földhivatali
nyilvántartásban a 165. hrsz.-ú ingatlan művelési ága „kivett közterület”.
A 166. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlana melletti útszakaszt megvásárolná. A 165.
hrsz.-ú név nélküli utcát forgalomképes vagyontárgynak kell minősíteni. Az elmondottak
alapján szükséges a vagyon rendelet módosítása.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (XI.10.) számú rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ, A 12/2005. /X.27./ ÉS A 7/2005./V.25./
RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 18/2004. /X.5./ RENDELET (Továbbiakban: R)
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

6./ Napirendi pont:
Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A 2011. évben a népszámlálással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat alaptevékenységként kell kimutatni a „841173 Statisztikai tevékenység”
szakfeladaton. Szerepeltetni kell a Körjegyzőség Alapító okiratában.
Továbbá szerepeltetni kell az alapító okiratban:
„841112 Önkormányzati jogalkotás” szakfeladatot, ezen kell könyvelni a körjegyző bérét és
hozzá kapcsolódó kiadásokat,
„841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés” szakfeladatot, ezen kell könyvelni
az adóügyi ügyintéző bérét és a hozzá kapcsolódó kiadásokat.
Szerepelnek a Körjegyzőség Alapító Okiratában a 2009. december 31-ig érvényben volt
szakfeladatok, ezeket a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásból már törölte, így az Alapító
Okiratban sem kell szerepeltetni.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2011. (XI.10.) Határozata
1./ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges
Körjegyzőségének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat III. pontja
Alaptevékenysége:
Új szakfeladatok
841173
Statisztikai tevékenység
841112
Önkormányzati jogalkotás
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
szakfeladatokkal egészül ki.
„Szakfeladatok 2009. december 31.
751153
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
751922
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
törlésre kerül.
2./ Az önkormányzat Képviselőtestülete Rábacsécsény-Bezi-Mérges Körjegyzőségének
alapító okiratát egységes szerkezetben jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 1.
Felelős: Polgármester

7./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: polgármester

Bősze Kornél polgármester: Turi Szabina és Takács Szabolcs tulajdonát képezi a Bezi,
Nefelejcs u. 16. szám alatti építési telek. Nem kívánnak építkezni. Kérelemmel fordultak a
Képviselő-testülethez, hogy vásárolja vissza az ingatlant. Részletfizetéses megoldást is
elfogadnak. Várják a döntésünket.
Bősze Kolozs alpolgármester: Javasolom, vásároljuk vissza az ingatlant egy összegben az
eladási ár 50 %-áért, vagy az eladási ár 60 %-a 10 egyenlő részletben az első törlesztő részlet
2012. január 10. Természetes közérdekű kötelezettség vállalás mellett. A jelen gazdasági
helyzetben nem tudunk többet adni az ingatlanért. Az önkormányzat költsége lesz a szerződés
elkészítése és a földhivatali bejegyzés.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2011. (XI.10.) Határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bezi, Nefelejcs u. 16. szám alatti
építési telek visszavásárlására a következő ajánlatokat teszi:
1./ Visszavásárolja az ingatlant az eladási ár 50 %-áért egy összegben. Az
önkormányzatot terheli a szerződés megkötésének költsége és a földhivatali bejegyzés.
Vagy:
2./ Visszavásárolja az ingatlant az eladási ár 60 %-áért 10 egyenlő részletben, első
törlesztési részlet 2012. január 10. Az önkormányzatot terheli a szerződés megkötésének
költsége és a földhivatali bejegyzés.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőket tájékoztassa a döntésről.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Polgármester
Dóra Vilmos képviselő: Javasolni szeretném a Képviselő-testületnek, hogy adjunk megbízást
Papp László részére egy telek kialakítási koncepció kidolgozására. Olyan ember vegye kézbe
ezt a feladatot, aki ért is hozzá.
Bősze Kolozs alpolgármester: Telek alakítással, értékesítéssel az elkerülő út átadása után a
tél folyamán kellene foglalkozni. Tanulmány készítéséről több árajánlatot is kellene
beszerezni.
Dóra Vilmos képviselő: Családi napközi kialakításának a lehetőségét meg kellene fontolni,
szerezzünk információkat jelenleg működő intézményekről.

A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági
ügyek kerülnek elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.
Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

