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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-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
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
M85-ös autóút Enese elkerülő Bezi Községet érintő szakaszának megépítése kapcsán felmerült
kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
2./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
3./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy György gazd.főea.
4./Napirendi pont
Egyesületi beszámolók
Előadó: egyesületi elnökök
5./Napirendi pont
2009. évi pályázatok
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
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6./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./Napirendi pont
M85-ös autóút Enese elkerülő Bezi Községet érintő szakaszának megépítése kapcsán felmerült
kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Polgármester: Szeretném bemutatni Dr. Pető Péter ügyvéd urat. Az M85-ös autót megépítése
kapcsán felmerült kérdésekben segít az önkormányzatnak.
Dr. Pető Péter: Polgármester Úr keresett meg a múlt héten, hogy jogi, szakmai tanácsokkal
szolgáljak az önkormányzat számára, mivel több vállalkozó is megkereste tárgyalás céljából.
Előzetesen átolvastam a határozatot, mely az Enesét elkerülő autót megépítését tartalmazza és
melyben a 2007-ben tett polgármesteri nyilatkozat szerepel az építésekkel kapcsolatos igényekkel.
Jegyzőnő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ügyintézőjével próbálta felvenni a kapcsolatot,
pozitív segítségére nem voltak.
Úgy vélem, hogy konkrét építési engedély határozatról beszélünk, melyben az önkormányzati
igényei megfogalmazottak. A határozat rendelkező részében szerepel e feltétel. Amennyiben
korábban nem fellebbezte meg e igényt, ha most a kivitelező nem teljesíti azt, a következménye az
lesz, hogy nem tartják be a jogerős építési engedélyben foglaltakat.
Az önkormányzat területét az építés alatt valóban éri környezetterhelés.
Kovács György: A közbeszerzés már ki van írva, de végleges döntés májusban várható, jelenleg
kézzel foghatatlannak tűnik az egész. Ha meg lesz a kivitelező igényünket szakértővel alá kell majd
támasztani?
Dr. Pető Péter: A közbeszerzés lezárása előtt kell, hogy tisztában legyenek az igényünkkel, illetve
az önkormányzatnak azzal, hogy az építési engedélyt hogy szeretnék végrehajtani.
Dóra Vilmos: A szakértői vélemények költsége kit terhel?
Dr. Pető Péter: Ha a perre megy az önkormányzat, a pervesztes felet. Remélhetőleg per
benyújtásáig nem jutunk el, közbeszerzési tanácsadók a kivitelezőről nem hagyhatják figyelmen
kívül a polgármesteri nyilatkozatot.
Kovács György: Az ügyvéd úrnak referenciája van e már ezen a területen?
Dr. Pető Péter: Új út építése kapcsán még nem, de minden ügy külön eset.
Kovács György: Milyen esélyt lát a pozitív végkifejletre?
Dr. Pető Péter: Infrastruktúra javítása szempontjából nagyobb esélyt látok, de pénzügyi részét is
valószínűsítem.
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Kovács György: Milyen juttatásért vállalja el az ügyet?
Dr. Pető Péter: Megbízási szerződést meg küldtem, 100.000 Ft-+ÁFA egyszeri költség, illetve 5 %
-os sikerdíj.
Hima István: Az iparűzési adó kapcsán kérdezném, hogy biztos beszedhetjük e, illetve
telephelynek minősül e a községet érintő szakasz?
Dr. Pető Péter: Nem minősül telephelynek, de véleményem szerint a községet érintően közel 10
milliós adóbevételre számíthatnak.
Polgármester: Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon az Ügyvéd Úr megbízásáról.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
/1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Pető Péter ügyvédet az
Önkormányzat képviseletére az M 85-ös autóút Enese elkerülő (80+290-től 18+290 Km
szelvények közötti) szakaszának építésével kapcsolatosan a Bezi Községet érő környezeti
terhelés és egyéb károk kérdésében a Község által érvényesítendő kárigény ill. kompenzáció
tárgyában. Az út kivitelezését végző gazdasági társasággal egyeztessen és kimunkálja a
Községnek járó kompenzáció megfelelő mértékű és törvényes formáját. A megbízás kiterjed
okirat tervezetek elkészítésére, személyes konzultációkra és tárgyalásokra, valamint jogi
tanácsadásra is.
/2/ A felek a megbízást a Községnek járó kompenzációval kapcsolatos megállapodás
kimunkálásával aláírásával és ezen összegnek Község rendelkezésére bocsátásával tekintik
teljesítettnek
/3/ A testület felhatalmazza a polgármestert 100.000 Ft + Áfa összegű munkadíj előleg banki
átutalására a Dr. Pető Ügyvédi Irodának.
/4/ Mindezeken felül, mint megbízási díj megilleti az Ügyvédi Irodát a kompenzációként
kialkudott és a kivitelező által a Község részére folyósított kompenzáció 5 % + Áfa összege.
Ezen megbízási díj a kompenzációnak a Község részére történő folyósításával egyidejűleg
esedékes.
/5/ A testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Pető Péter: Köszönöm a bizalmat, akkor én megkezdem a tárgyalásokat, megkeresem a
Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztő Zrt. budapesti központját és az Utibert is.
Az Ügyvéd Úr elköszön és elhagyja a termet.
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2./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy Györgyné gazd.főea.
Polgármester: Az önkormányzat pénzügyi helyzetét, a következő hónapok kiadásait és bevételeit
ismertetném.
11.200.000 Forint van számlánkon. 8 millió a hitelkeretünk.6 millió forintot visszatérítendő
támogatást kell március 31-ig visszafizetnünk.
Május körül érkezik a falugondnoki kisbusz, már megrendeltem, közel 10 millió forintba fog
kerülni.
1.800.000 forint szocpolt várunk bevételként, illetve a visszatérítendő támogatás elengedési illetve
részletfizetési kérelmének megfogalmazása is folyamatban van.
Kovács György: Előfinanszírozásos a kisbusz pályázat?
Polgármester: Igen, de a tényleges kiadásunk az ÁFA része.
Kovács György: A Porsche Győrrel vettük fel a kapcsolatot:
Polgármester: Igen, hisz a közbeszerzés eljárást ő nyerte el.
Kovács György: A kisbusz a 6 millió forintos visszatérítendő támogatással párhuzamosan fog
zajlani?
Polgármester: Igen, de véleményem szerint nem lesz probléma, minden esetre a Dunatakarékkal
egyeztetek, esetleges hitelbővítésről erre a rövid időszakra.
Nagy Györgyné: Ismerteti a költségvetést.
Kovács György: Jól látom, hogy a Dóra Vilmos bére megosztva szerepel a két önkormányzat
között?
Nagy Györgyné: Igen, megosztottam.
Polgármester: Az intézmény megszüntetés nem látszik még ki a költségvetésből.
Nagy Györgyné: Nem, mert tervezni kell egész évre, év közepén pedig át kell adni az új
intézményeknek.
Kovács György: A munkanélküli ellátásra miért tervezett többet, mint tavaly?
Nagy Györgyné: Plussz egy fő kap rendszeres szociális segélyt.
Polgármester: A mozgókönyvtári pénz felhasználásával kapcsolatosan tájékoztatlak benneteket,
hogy újságok megrendelése megtörtént a nagyterem lapozásán kell elgondolkodnunk.
Kovács György: Sportegyesület támogatásában benne szerepelnek a bírók díja?
Nagy Györgyné: Igen.
Martini Tibor: Az állományba nem tartozók bére mit takar?
4

Nagy Györgyné: A helyettesítéseket a konyhán.
Polgármester: Átcsoportosítás
Polgármester: Kérem a testületet, kézfeltartással szavazzon az intézmény költségvetéséről.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
1/ Bezi Község Képviselő-testülete elfogadja a Bezi-Fehértói Általános Iskola és Óvoda
2009. évi költségvetését, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.
2/ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény elfogadott
költségvetését terjessze elő az önkormányzat költségvetési javaslatával együtt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendelet hozta:

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009.(II. 19.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Nagy Györgyné gazd.főea.
Nagy Györgyné: Ismertetném a végrehajtott módosításokat:
kistérségi kiegészítő támogatást kaptunk
gépjármű adó 312.000 forinttal csökkent
kommunális adó 400.000 forinttal csökkent a tervezetthez képest
Kovács György: Miért csökkentettük a jövő évi tervezést?
Körjegyző: Van körülbelül 10 ingatlan tulajdonos, akik nem fizettek, ezen személyeknek
jövedelmük nincs, letiltás nem vezetne eredményre.
Polgármester: És ha ráterhelnénk az ingatlanra?
Kovács György: Több lenne az önkormányzat pénzügyi költsége. Hány ingatlan tulajdonos van
Bezi?
Körjegyző: Pontos számot nem tudok mondani, az adóügyi előadó a falugondnokkal végigment
térkép szerint a községen, bevallást minden tulajdonos kapott.
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Polgármester: Nem érzem azt, hogy az adóügyek megfelelően lennének kezelve, jövő héten
magam nézem át a bevallásokat.
Nagy Györgyné: További módosítások:
a visszatérítendő 6 millió forintos támogatással is számolni kellett
ingatlanokat érintő bevételeket is kiegészítettem a földeladással
az intézmény iskolapályázaton nyert összege is módosításra került
a kölcsönöknél az elmaradás miatt módosítottam
Polgármester: Megkérem, a jegyzőnőt nézzen utána ki az, aki nem fizeti időben és szólítsa fel.
Nagy Györgyné: A módosított költségvetési végösszeg a hitelkerettel együtt 104.927,Polgármester: Kérem, a testületet kézfeltartással szavazzunk a módosításról.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet hozta

BEZI KÖZSÉG ÖNKORÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2009 (II. 19.) RENDELETE
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 2008. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
4./Napirendi pont
Egyesületi beszámolók
Előadó: egyesületi elnökök
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 8/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Tűzoltó Egyesület 2008. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Sportegyesület beszámolója
Hima István: 2008 évben 594ezer forint támogatást kapott az egyesület.
A kiadásaink a következőképpen alakultak: bírói díjak 308 ezer
játékengedély 150 ezer
nevezés 60 ezer
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felszerelés 64 ezer
egyéb: mosás, orvosi vizsgálat, útiköltség
Bevételként említeném a 45 ezer forint 1 % ból befolyt összeget.
Polgármester: Pályázati lehetőségek az egyesületek számára is adottak. Éljenek vele. Kérem,
kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással (Hima István) a következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Sportegyesület 2008. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
( A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Összefogás Beziért Egyesület
Nagy Györgyné: Németh Béláné elkészítette beszámolóját.
Kérem, olvassátok át és ha kérdés van tegyétek fel.
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 10/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja az Összefogás Beziért Egyesület 2008. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
5./Napirendi pont
2009. évi pályázatok
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Falunapi pályázat
Polgármester: Kiírták a falunapi pályázatot, lehetőségünk van a júniusi időpontra pályázni.
Pályázatírónk 20 ezer +ÁFA vállalja elkészítését.
Képviselők: Mindenképp pályázzunk.
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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 11/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
megszervezésére. A pályázat elkészítésével pályázatírót bíz meg.

nyújt

be

falunapjának

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 10.
6./Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs polgármester
Megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezése
Polgármester: Az átszervezés egy fertődi és egy vitnyédi intézményt érint, összevonásáról kérik ki
az önkormányzat véleményét.
Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10.§ (1) bekezdésének k) pontja alapján hozzájárulását adja a Porpáczy Aladár
Általános Művelődési Központ és az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsőfokú Szakképző
Iskola és Kollégium összevonásához és egy új költségvetési szerv létrehozásához.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 6.
Jegyzőkönyv hitelesítők
Polgármester: Jegyzőkönyveink olvashatók honlapunkon, jelezték számomra, hogy célszerű lenne
ha nemcsak a polgármester és jegyző írná alá a jegyzőkönyveket, hanem a testületből is aláírásra
kerülne.
Körjegyző: Ez a döntés megnehezíti a munkámat, mivel a jegyzőkönyveket 15 napon belül meg kell
küldenem a felettes szervnek. Az elkészítésére sem mindig elegendő a határidő, ebben az esetben a
jegyzőkönyv hitelesítőkre is várnom kell majd.
Természetesen elfogadom a döntést, ha kérhetném olyan személy(ek) megjelölését, akik viszonylag
kötetlenebbek a munkájukat illetően.
Polgármester: Hima Istvánt és Kovács Györgyöt javasolnám.
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Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Bezi Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással (Hima
István és Kovács György) a következő határozatot hozta
Bezi község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009 /II.19./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi üléseiről készült jegyzőkönyv
hitelesítőknek választja Hima István és Kovács György képviselőket.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
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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