Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u. 59.
8-A/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 19.00 órai
kezdettel a Bezi Községházban megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester

Horváth Viktorné
Nagy Györgyné

körjegyző
gazd. főea.

képviselők

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.

NAPIRENDI JAVASLAT
1. Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bősze Kornél Polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
2. Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
3. Napirendi pont
Éves ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzés eredményéről.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
4./ Napirendi pont:
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására igény
benyújtása
Előadó: Bősze Kornél polgármester

5./ Napirendi pont:
A Lébényi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Intézmény igazgatói állására benyújtott pályázat véleményezése.
Előadó: Polgármester
6./ Napirendi pont:
A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde Intézmény óvodavezetői munkakörére
benyújtott pályázat véleményezése.
Előadó: Polgármester
7./ Napirendi pont:
A helyi iparűzési adóról szóló 9/2008. (XI.27.) rendelet és annak módosításáról szóló
11/2011. (XII.27.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívás.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
8. Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Polgármester

Napirendi pontok tárgyalása.
1. Napirendi pont
Beszámoló Bezi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Bősze Kornél Polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
Bősze Kornél polgármester: Felkérem, Nagy Györgynét ismertesse a 2011. évi költségvetés
végrehajtását.
Nagy Györgyné gazd. főea: Bezi Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei nem
minden adónem esetében teljesültek a tervezettnek megfelelően. A gépjárműadó, a
kommunális adó és pótlékokból befolyó bevétel a tervezettnél jobban teljesült, mivel az
elmúlt években felhalmozódott hátralékok behajtása eredményes volt. Sajnos az iparűzési
bevételünk a vártnál sokkal kevesebb lett. Ennek oka, hogy településünkre olyan
vállalkozásoknak is be kellett jelentkezni, akik az M85-ös gyorsforgalmi utat kivitelezik.
Bevallásukban az iparűzési adóerő képességüket a kivitelezés költségvetése alapján
jelentették be, de a következő évi elszámolás a költségekkel csökkentett elszámolás lett. Így
2011 júliusában 2.619 ezer Ft túlfizetésüket visszaigényelték. Korábbi években kialakított
építési telkekből 2011-ben sem sikerült értékesítenünk egy darabot sem.
A 2011. évben a működési és fejlesztési bevételek nem voltak egyensúlyban, szükség volt
arra, hogy felhalmozási kiadásokat működési bevételből finanszírozza az önkormányzat.

Az önkormányzat 2011. évben is biztosította intézményei zavartalan működését. Működési
költségei jelentősen megemelkedtek az áremelkedések hatására. A köztisztasági feladatok
ellátását közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg. 2011. évben 6 fő bérpótló juttatásban
részesülő kapott 3 hónap időtartalomra munkalehetőséget. A községben nincs kiépített
csatornahálózat, az intézmények szennyvíz elszállításának költsége is jelentős mértékben
megemelkedett. Tavalyi évben az óvodánál a központi fűtés kéményét kibéleltettük, mert a
megrepedt kémény veszélyes volt. A határba vezető mezőgazdasági utakat rendbe tetettük,
belterületi útjainkon a legszükségesebb javításokat elvégeztettük. Az önkormányzati
konyhába hűtőszekrényt, automata mosógépet, valamint rozsdamentes edényeket vásároltunk.
Az iskolai tantermekbe műpadlót cseréltettünk. A ravatalozót és játszóteret Leader pályázat
segítségével felújítottuk. A pályázatot az Összefogás Beziért Egyesület nyerte el. Az önrészt
az önkormányzat biztosította az egyesületnek. A pályázat 2009. évben lett benyújtva, 2011.
évben az önrész a 2009-es árakhoz képest 40 %-kal többe került. A Sportegyesület szintén
Leader pályázat segítségével sportfelszerelésekre és kispadokra pályázott, amit meg is nyert.
Az önrészt itt is az önkormányzat biztosította. Felhalmozási kiadásunk az Evangélikus
Egyháztól visszavásárolt ingatlan volt. Kifizettük a Mosonmagyaróvári Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a hulladékszigetek kialakítására beadott
pályázat 2011. évi önrészét.
Az önkormányzat pénzmaradványa az előző évhez képest jelentős mértékben csökkent. A
csökkenés oka egyrészt az áremelkedések hatása, másrészt az iparűzési adó jelentős mértékű
csökkenése, valamint az egyesületeknek átadott megemelkedett önrész. 2011. évben a
pénzmaradvány teljes egészében működési célú.
Bezi Község Önkormányzat a 2011. év végén hitelállománnyal nem rendelkezett.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012 (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
2. Napirendi pont
Bezi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Nagy Györgyné gazd. főea.
Bősze Kornél polgármester: Megkérem Nagy Györgyné gazd. főea. ismertesse költségvetési
rendelet módosítását.

Nagy Györgyné gazd. főea.: Bezi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének
rendeletmódosítására azért van szükség, mert az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásakor derült ki,
hogy a 2012. évi költségben felhalmozási bevételként olyan bevételek is voltak, melyek a
pályázatban nem felhalmozási bevételként szerepelnek. A felhalmozási egyensúly
megteremtéséhez szükséges (felhalmozási bevétel –felhalmozási kiadás) a rendeletmódosítás.
A felhalmozási bevételeknél ez úgy valósul meg, hogy a telekkialakítás előirányzatát
szükséges növelni, míg a működési bevételek összegét ugyanannyi összeggel csökkenteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012 (IV. 26.) RENDELETE
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012. (II. 23.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
/TOVÁBBIAKBAN: R/
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
3. Napirendi pont
Éves ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett belső ellenőrzés eredményéről.
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Felkérem körjegyzőnket tájékoztassa a testületet a belső
ellenőrzés eredményéről.
Horváth Viktorné körjegyző: A belső ellenőrzési feladatokat megállapodás alapján a
Csornai Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentést a polgármester a
tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé
terjeszti. 2011. évben a „Segélyezések, ápolási díjak nyilvántartása, számfejtése, kifizetése,
állami leigénylése” került ellenőrzésre. Az ellenőrzés megállapításai:
„Az ellenőrzés során megállapította a belső ellenőr, hogy a kérelmeket a szociális
igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) számú Kormányrendelet előírásainak, illetőleg Bezi
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 6/2008. (VII.28.) számú
rendeletnek megfelelően nyújtották be.
A kérelmek a jogszabályban előírt adatokat tartalmazták, a csatolt kereseti igazolások,
jövedelemnyilatkozatok, valamint a helyi rendeletben, illetve vonatkozó jogszabályban

meghatározott egyéb igazolások a támogatások folyósításának együttes feltételeit
alátámasztották kivéve a temetési segélyek esetében.
Az önkormányzatnál a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából minden ellátottról az ellátások szerint elkülönítve
nyilvántartást vezetnek.
Az ellátások számfejtése, kifizetése a jogszabályoknak megfelelően, szabályszerűen
megtörtént. A bizonyaltok megfelelően alátámasztották a kifizetéseket.
A szociális ellátások állami leigénylése a jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Az
igénylő lapokat havonta elküldték a MÁK felé. Az igénylő lapokhoz az igénylést alátámasztó
bizonylatokat csatolták.
Javaslat
A temetési segélyek megállapításakor a szociális rendeletben meghatározott dokumentumokat
kérjék be.”
A temetési segélyekhez a dokumentumokat bekértük.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012 /IV.26./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évről
készült belső ellenőrzési jelentést.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester

4./ Napirendi pont:
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására igény
benyújtása
Előadó: Bősze Kornél polgármester
Bősze Kornél polgármester: Javasolom a épviselő-estületnek, hogy az önkormányzata
anyagi helyzetének stabilizálása érdekében ÖNHIKI-s pályázatot nyújtson be az I. ütemben.
Felkérem a gazdálkodási előadót, hogy a dokumentációt az előírt feltételeknek megfelelően
készítse el.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012 /IV.26./ Ha t á r o z a t a
1. Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2.
pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
II.
III.

IV.
V.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és
a Rábacsécsény székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 3 800 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeltét vagy módosított
költségvetési rendeletét 6 080 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
fogadta el.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

Határidő: 2012. május 2.
Felelős: Polgármester
5./ Napirendi pont:
A Lébényi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Intézmény igazgatói állására benyújtott pályázat véleményezése.
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Az iskola fenntartására létrejött megállapodásnak megfelelően
Lébény Nagyközség Önkormányzata pályázatot írt ki az iskolaigazgatói állásra. Egy pályázat
érkezett a jelenlegi intézményvezető Sárvári István Lébény, Dózsa Gy. u. 87. szám alatti lakos
nyújtott be pályázatot.
Javasolom a képviselő-testületnek a pályázó támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2012 /IV.26./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási és Német Nyelvet Oktató Intézmény igazgatói állásra
Sárvári István (Lébény, Dózsa Gy. u. 87.) által benyújtott pályázatot támogatja.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2012. május 15.
6./ Napirendi pont:
A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde Intézmény óvodavezetői munkakörére
benyújtott pályázat véleményezése.
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Az intézmények fenntartására létrejött megállapodásnak
megfelelően Lébény Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdetett az óvodavezetői
munkakörre. Egy pályázat érkezett Horváth Sándorné Lébény, Bem József u. 8. szám alatti
lakos nyújtott be pályázatot, aki jelenleg is a Lébényi Óvodában dolgozik
óvodapedagógusként, valamint vezető-helyettesi feladatokat lát el.
Javasolom a képviselő-testületnek a pályázó támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2012 /IV.26./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lébényi Óvoda, Egységes
Óvoda- Bölcsőde Intézmény óvodavezetői munkakörre Horváth Sándorné (Lébény,
Bem József u. 8.) által benyújtott pályázatot támogatja.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2012. május 15.
7./ Napirendi pont:
A helyi iparűzési adóról szóló 9/2008. (XI.27.) rendelet és annak módosításáról szóló
11/2011. (XII.27.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívás.
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

Horváth Viktorné körjegyző: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Széles
Sándor Kormánymegbízott felülvizsgálta Bezi Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 9/2008. (XI.27.) rendeltét, illetve az annak
módosításáról szóló 11/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletét. A felülvizsgálat
megállapította, hogy a rendeletek jogszabálysértő rendelkezéseket tartalmaznak, ezért
törvényességi felhívást tett.
A törvényességi felhívás megállapítja, hogy a rendeletek több esetben is más jogszabállyal
ellentétes rendelkezést tartalmaznak. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint az
önkormányzati rendelet más jogszabállyal ellentétes nem lehet.
Javasolom a képviselő-testületnek a helyi iparűzési adóról alkosson új rendeletet és a
jogszabálysértő rendelkezéseket tartalmazó rendeleteket helyezze hatályon kívül.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5
igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012 /IV.26./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a
helyi iparűzési adóról szóló 9/2008. (XI.27.) rendelet, illetve annak módosításáról
szóló 11/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi felhívást.
A helyi iparűzési adóról új rendeletet alkot és a jogszabálysértő rendelkezéseket
tartalmazó önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezi.
Felelős: Polgármester, Körjegyző
Határidő: 2012. május 31.
Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet alkotta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
8. Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez Sárközi József a
„Vidramacska” Vendéglő vezetője előadta, hogy kerthelyiséget szeretne kialakítani a

vendéglő előtti közterületen sörpadok kihelyezésével. Ez a terület az önkormányzat tulajdonát
képezi, véleményem szerint nem alkalmas sörpadok kihelyezésére.
Bősze Kolozs alpolgármester: A vendéglő mögötti területen van lehetőség kerthelyiség
kialakítására, ne az utcára helyezzen ki sörpadokat.
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012 /IV.26./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bezi, Szabadság u. 72. szám
alatti vendéglő előtt az önkormányzat tulajdonát képező területen kerthelyiség
(sörpadok kihelyezése) nem járul hozzá.
A Képviselő-testület javaslata, hogy a kerthelyiség a vendéglő mögötti területen
kerüljön kialakításra.
Felelős: Polgármester
Határidő. Azonnal.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

