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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 3-án a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Hima István
Martini Tibor
ifj. Dóra Vilmos
Burányi Zoltán képviselők
Nagy Györgyné
Veilandics Eszter

gazd.ea.
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
Bursa kérelmek
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
Körjegyzőség ¾ éves gazdálkodása
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
Belső ellenőrzés
Előadó: polgármester
4./ Napirendi pont
Beépítési kötelezettség megváltása
Előadó: polgármester
5./ Napirendi pont
Pályázatok
Előadó: polgármester
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6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Bursa kérelmek
Előadó: polgármester
Körjegyző: Ismerteti a pályázókat.
Képviselő- testület kézfeltartással dönt.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
(Burányi Zoltán) a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2009 /XI.03/ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázaton a jelentkezőket 5000,- Ft-tal támogatja.
Az önkormányzat által felállított sorrend szerint az első helyen Szakál Dániel szerepel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont
Körjegyzőség ¾ éves gazdálkodása
Előadó: polgármester
Körjegyzőség ¾ éves gazdálkodása
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2009.(XI.03.) Határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a gazdasági előadó által
elkészített, a körjegyzőség 2009. évi 3. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: körjegyző, polgármesterek
Határidő: folyamatos
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Körjegyzőség 2010. koncepciója
Körjegyző: Az állami normatíva csökkenése évről évre megtörténik. A kiindulás 10.440 ezer forint
volt, tavaly 7.700-re való csökkentést egy drasztikus lépésnek tartottuk. Idén 6.600 ezerből kell
gazdálkodni.
2

Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2009.(XI.03.) Határozata
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyzőség 2010. évi
költségvetési tervkoncepcióját.
Felelős: körjegyző, polgármesterek
Határidő: folyamatos
(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
Belső ellenőrzés
Előadó: polgármester
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2009. /XI.03./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi belső ellenőrzés keretében a
Pénzforgalmi jelentés (kiadások), Az önkormányzat 2009. évi kiadásainak alakulása,
összetétele feladat ellenőrzését kéri.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2010. december 31.
4./ Napirendi pont
Beépítési kötelezettség megváltása
Előadó: polgármester
Polgármester: Ismerteti Kis Szabolcs a testülethez írt kérelmét.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2009. /XI.03./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megállapodást köt Kis Szabolcs 7025 Bölcske,
Dózsa u. 8. szám alatti lakossal (személyi száma: 1 770930 5259, an neve Borbély Katalin) a Bezi,
Petőfi utcában található 274/27 hrsz.-ú ingatlan beépítési kötelezettségének megváltása és a
visszavásárlási jog gyakorlásának mellőzése tárgyában.
/2/Kis Szabolcs 2009. október 8-án benyújtott kérelmében tájékoztatja az Önkormányzatot hogy a
2007. május 18-án megvásárolt ingatlan kizárólagos tulajdonosa lett 2009. augusztus 29.-e óta
élettársi vagyonközösségének megszűntetése végett. A fent említett telek beépítési
kötelezettségének megváltását kezdeményezi 600.000 Ft azaz hatszázezer forint különbözet
megfizetésével.
/3/ A különbözet megfizetésével az Önkormányzat eltekint a beépítési kötelezettség teljesítésétől,
lemond az eredeti vételáron történő visszavásárlási jogról és hozzájárul az elidegenítési tilalom
törléséhez.
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/4/ A testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés módosításával, a megállapodás
megkötésével.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Napirendi pont
Pályázatok
Előadó: polgármester
Polgármester: Tájékoztatja a testületet a jelenleg folyó pályázatokról, Leader III. és IV. tengely
pályázati lehetőségeiről, melyet a bezi egyesületek nyújtanak be.
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Adásvétel- 04/3.hrsz. ingatlan
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2009 /XI.03./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a bezi külterületi 04/3. hrsz.-ú 2
ha 9664 m2 összterületű szántó megnevezésű ingatlanból 2677 m2 nagyságú területet Hima István
és Hima Istvánnétól.
/2/ Hima István az ingatlanban fennálló teljes 437/7745-öd tulajdoni illetőségét, míg Hima Istvánné
1436/7745-öd részéből 262/7745-öd részét adja el.
/3/ A felek kölcsönös megegyezés alapján a tulajdoni illetőségeik után mindösszesen 180.620,-Ft
azaz egyszáznyolcvanezer-hatszázhúsz forint összeget állapítanak meg.
/4/ A 180.620 Ft –os vételárból tulajdoni hányadaik alapján Hima Istvánt 100.380 Ft, Hima
Istvánnét 80.240 Ft illeti meg.
/5/ A testület az adásvételi szerződés megszerkesztésével, ellenjegyzésével Nagyné dr. Sas
Krisztina ügyvédet bízza meg.
/6/ A testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ügyvédi meghatalmazás
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2009 /XI.03./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Bezi és
Fehértó községek között el nem számolt pénzügyek rendezése céljából ügyvédet bízzon meg.
/2/ Bezi Község Önkormányzatának képviseletére Fehértó Község Önkormányzatával szemben, az
iskolai, óvodai, szociális étkeztetés és a körjegyzőség normatíva elszámolási igényt érvényesítesse.
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/3/ Az ügyvédi meghatalmazást megkösse az igény peren kívüli - eredménytelensége esetén - a
peres eljárásban történő teljes jogkörű képviseletre.
/4/ Továbbá a képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy minden olyan
dokumentumot, mely az ügy szabályszerű ellátásával együtt jár az eljáró ügyvéd részére átadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Közterület-használati rendelet módosítása
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2009. (XI.03.) rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 5/2001. (VII.1.) rendelet (alaprendelet) módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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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