Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
4/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 10-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
Megállapodás oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Fűkasza pályázat benyújtása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
3./Napirendi pont
Közterület elnevezése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
4./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
Megállapodás oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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Polgármester: Gazdálkodási előadónkkal közösen számítottuk ki a normatívák összegeit, melyet
most átbeszélünk. Az alap normatíva a bezi gyermekek után 8. 050.700,- a 36 fővel számolva.
Ebben szerepel már a nemzetiségi nyelvoktatásé is. A lébényi gyerek létszám 371 fő. Társulási
normatívát társulási megállapodás után igényelhet az önkormányzat. Nyilván Lébény érdeke is ez
hisz a normatíva 21 millió forint körüli összeg. A többlet normatíva 25 % a pedig Bezit illeti az
elsődleges megállapodásoknak megfelelően. Ha a két típusú normatívát összegezzük 13.761.900
Forintot kapunk, mely fedezi a pedagógusok bérét.
Amit szerettünk volna, mind a lébényi és az enesei intézménnyel is fenntartani a tásulást, de azt az
információt kaptuk a kincstártól, hogy ez nem lehetséges.
Körjegyző: Több személyt megkerestem mind szóban mind írásban (szakértő, ügyvéd, Magyar
Államkincstár, OKÉV) sajnos egyértelmű választ se írásban, se szóban nem kaptam kérdésemre,
hogy lehetséges két önkormányzattal fenntartani társulást, illetve normatívát igényelni. A
vélemények eltérőek. A társulásról szóló törvény nem köti ki az egy önkormányzattal való társulást,
a költségvetési törvény utal az egy társulás lehetőségére.
A lébényi jegyzővel is többször egyeztettem, aki pont a bizonytalan helyzet miatt, csak úgy köti
meg a megállapodást, illetve igényli le a társulási normatívát, ha Bezi önkormányzata felmondja a
jelenlegit.
Elkerülvén a későbbi retorzió lehetőségét javaslom a lébényi társulást a felső osztályosokra is.
Dóra Vilmos: Felháborító, hogy ma Magyarországon nem lehet megtalálni a felelős személyeket.
Az enesei társulásnál ez kedvezőbb anyagilag.
Kovács György: A számszaki adatokat nézve, 2009. július 1-től Lébény Nagyközség a gesztor, ő
fizeti a dolgozók bérét. A dajka bére szerepel e számokban?
Polgármester: Nem, csak a pedagógusoké, a fehértóival való összehasonlítás végett.
Dóra Vilmos: A dajka bére bruttó 1.3 ezer forint éves szinten.
Kovács György: Javaslom, hogy idei év december 31-ig az utalandó összeg havi lebontásban
legyen meghatározva Bezi önkormányzatának.
Továbbá legyen letisztázva papír alapon, hogy a társulás esetleges felbontásakor ki fizeti például a
végkielégítéseket.
Polgármester: Jelenleg szándéknyilatkozat formájában tettük meg az első lépéseket, természetesen
minden „szerződésbe” lesz foglalva. Az eredeti állapot visszaállítását már kértem, azért hogy a
jövőben se lehessen tönkretenni a Bezi óvodát, iskolát bárki is lesz a polgármester.
A megállapodásban bankgarancia is szerepel.
A dolgozók munkaviszonyának jogfolytonosságát is biztosítani szükséges.
Dóra Vilmos: Jogutód nélkül szűnik meg az intézményünk. Aggályaim vannak a német
nemzetiségi nyelvoktatással kapcsolatosan. Az anyaintézmény kérelmezte a német nemzetiségi
nyelvoktatás lehetőségét, de ha nem kapja meg az engedélyt, bezi tagintézményében sem lehet.
Körjegyző: Minden megbeszélésre és egyeztetésre együtt mentünk, a polgármester is többször
elkísért minket. Lébény jogutód nélküli „átvétellel „ fogad „ minket, a szakértővel történt egyeztetés
is ilyen formában zajlott le, illetve készült el a szakértői vélemény. A megyéről megérkezett a
pozitív hozzájáruló vélemény. Úgy vélem március 10- én elfogadásra van lehetőség a határidők
szűkössége miatt.
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Kovács György: Nem örülök az enesei megállapodás felbontásának. Az Enesére járó gyerekeket
retorzió ne érje emiatt.
Polgármester: Felveszem a kapcsolatot az enesei polgármesterrel és közlöm vele a döntést. Az
enesei intézményt is megkerestük, de nem fogadtak tagintézményként. A jó kapcsolatot
mindenképp meg kell tartanunk.
Martini Tibor: Idén is megkerestétek, nem csak korábban?
Polgármester: Idén is, persze és létszámilag is a küszöbön állnak tudomásom szerint.
Hima István: Az eddigi fizetéshez képest az új társulás plusz normatívát hoz, mi lenne, ha
támogatnánk az enesei intézményt?
Kovács György: A jó kapcsolat nem a pénzen múlik, nem javaslom a támogatást.
Polgármester: Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
(Burányi Zoltán) a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009 /III.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 30. hatállyal felbontja a
2000-ben az Enesei önkormányzattal kötött az oktatási- nevelési feladatokat ellátó intézményi
társulásról szóló megállapodást
/2/ A testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az érintetteket a döntésről.
/3/ A testület utasítja a körjegyzőt a jegyzőkönyvkivonat elkészítésére és az érintettek részére
történő megküldésére.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: 2009. március 30.
2./Napirendi pont
Fűkasza pályázat benyújtása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Polgármester: Tájékoztatja a testületet a pályázati lehetőségről. A Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium a 2009. évi országos parlagfű-mentesítési program keretében az
alábbi pályázati felhívást tette közzé:
A támogatás célja a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó
allergiát okozó pollenkoncentráció csökkentése.
Az utóbbi időben számos, allergiát okozó pollent termelő gyomnövény szaporodott fel , ezek közül
is elsősorban a parlagfű. A belélegezett pollenszemcsék a nyálkahártyákkal érintkezésbe jutva
allergiás tüneteket okozhatnak az arra érzékenyeknél. Az allergiás megbetegedések száma
hazánkban is évről évre növekszik, melynek igen komoly közvetlen vagy közvetett gazdasági
kihatásai vannak
E negatív tendenciák megakadályozásának elősegítésére a pályázati felhívás lehetőséget nyújt
motoros fűkaszák beszerzésére, így a parlagfűvel szennyezett területek mechanikai mentesítésére.
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A kitűzött cél megvalósítása érdekében támogatás igényelhető: köz-és parlag területek, mechanikai
gyomirtásra alkalmazható motoros fűkaszák, valamint az ezek alkalmazásához szükséges
védőfelszerelések és tartalék alkatrészek beszerzésére.
A támogatási összegből beszerezhető motoros fűkaszák műszaki specifikációja:
Benzinmotoros, egyenes tengelyű professzionális vagy félprofesszionális fűkasza,
kettős vállheveder,
vibráció-csillapítás,
legalább 1,6 LE (4 ütemű), illetve 2,2 LE (kétütemű) teljesítmény.
A támogatási összegből finanszírozható kiegészítő :
tartalék alkatrészek(vágótárcsa),
védőeszközök (védőálarc, légzésvédő, acélbetétes cipő, kesztyű, zajvédő)
Támogatást igényelhetnek olyan települési önkormányzatok, melyek lakossága 1000 fő alatt van.
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009 /III.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt a parlagfűvel fertőzött területek fizikai mentesítésére
alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére.
/2/ Megbízza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: 2009. március 25.
3./Napirendi pont
Közterület elnevezése
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Polgármester: Új utcánk elnevezéséről kell döntenünk. Több lehetőséget is hallottam már.
Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009 /III.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bezi önkormányzat tulajdonát képező,
belterületi, 117 hrsz utcának a Fűzfa nevet adja.
/2/ A testület felkéri a polgármestert az új utca nevének regisztrálása ügyében járjon el.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
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4./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Hitelfelvétel
Polgármester: Likviditási gondjaink elkerülése céljából a falugondnoki kisbusz megvásárlására 5
millió forint hitel felvételét javaslom.
A kisbuszt a vételtől számított 90 napon belül térítik meg.
Kovács György: Egyedi egyszerű keretösszegről van szó?
Polgármester: Igen erre a 3 hónapra, 1,2 %-os kamattal, körülbelül 50 ezer forint kamattal.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009 /III.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 millió Ft összegben hitel felvételét
kezdeményezi a falugondnoki kisbusz pályázaton elnyert Volkswagen Crafter kisbusz kifizetése
céljából.
/2/ Felhatalmazza a polgármestert a Duna Takarékszövetkezetnél szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
Megszüntető okirat elfogadása
Körjegyző: Megérkezett a megyéről a pozitív állásfoglalás, elkészítettem a megszüntető okiratot.
Eddig csak tervezet formájában állt rendelkezésünkre, a vélemény megérkezése után a végleges
március 31-ig szükséges elfogadni.
Polgármester: Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással (Dóra
Vilmos és Burányi Zoltán) a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009 /III.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda
költségvetési szervet 2009. június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti. Az iskola a 2009/2010.
tanévre első osztályosokat már nem iskoláz be.
/2/ A Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda bezi óvodás és tanköteles tanulóinak jogviszonya a
Lébényi Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folytatódik, míg a
fehértói óvodás és tanköteles tanulók jogviszonyáról Fehértó Község Önkormányzata gondoskodik.
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/3/ Bezi Község Önkormányzata a megszűnő költségvetési szerv használatában lévő leltár szerinti
ingóvagyontárgyakat megosztja a két önkormányzat között.
Az intézményi ingatlanok a tulajdonosi Önkormányzatok használatában maradnak.
/4/ Az intézménymegszüntetés munkajogi szempontból jogutód nélküli megszüntetésnek számít.
Ennek alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. rendelkezései szerint kell
eljárni a munkavállaló jogviszonyának átalakítása, illetve megszüntetésekor.
/5/ Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Bezi-Fehértói
Általános Iskola, Óvoda elhelyezkedni nem tudó pedagógusai juttatásainak (végkielégítés,
felmondási idő) fedezetére létszámcsökkentési pályázatot nyújtson be.
/6/ Bezi község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a megszüntető
okiratot az illetékes szerv(ek)nek megküldje.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: 2009. március 31.
( A megszüntető okirat a jegyzőkönyv részét képezi.)
Szociális rendelet módosítása
Körjegyző: 2009. január 1-től lépett hatályba az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény, amely módosította többek között a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényt.
Nagyrészt a rendszeres szociális segélyezés átalakítására került sor. A jegyző által megállapítható
ellátás elnevezése- aktív korúak ellátása lett.
Az aktív korúak ellátására jogosultak, akik az alább felsorolt rendszeres szociális segélyezettek
körébe nem tartoznak, közfoglalkoztatásban vesznek részt. Amikor a jogosult a
közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, rendelkezésre állási támogatásra
jogosult, mely összege megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, azaz jelenleg 28.500
Ft. Rövidítése RÁT. Aki RÁT-ban részesül köteles a Munkaügyi Központtal együttműködni.
A rendszeres szociális segélyezettek köre szűkült, 3 személyi kör jogosult a segélyre:
- egészségkárosodott
- 55 éven felüliek
- a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személyek, abban az esetben, ha a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményen nem tudják biztosítani és a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyesben,
gyedben.
Az együttműködésre nagy hangsúlyt fektet a módosítás, melyet a települési önkormányzat
elsősorban a családsegítője útján tud ellátni.
Ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a rendeletmódosítási javaslat tartalmazza.
Az iskolakezdési támogatás is módosításra került, kiegészült a középiskolásokkal és a főiskolai
tanulmányokat folytatókkal.
Változtak a szociális étkezettek térítési díjai is. Csökkentek az árak.
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Kovács György: Hogy lehet az, hogy csökkentek az árak mikor minden, a közmű, gáz, víz, villany
emelkedett?
Körjegyző: Élelmezésvezetőnk meggondolja, hányszor illetve honnan vásároljon, és jutányosabb
áron tudja megoldani, míg korábban. Gazdálkodási előadónk számításai szerint az egy fő
ebédköltsége 20 forinttal csökkent, ez látszik meg a szociális étkezési térítési díjakon is.
Polgármester: Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon.
Bezi Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással (Dóra
Vilmos) a következő rendeletet hozta

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009. (III.10.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
6/2008.(VII.28.) rendelete módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Önerő Alap pályázat
Polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az önerő alap pályázatán melyet az orvosi rendelő
akadálymentesítése kapcsán nyújtottunk be, 1.1 000 ezer forintot nyert el önkormányzatunk.
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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