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

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-án 18.00 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

körjegyző

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
Egyesületi beszámolók.
Előadók Egyesületi Elnökök.
2. Napirendi pont
Falunap programjának megbeszélése
Előadó: Polgármester
3. Napirendi pont
Rendelet alkotás az önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának feltételeiről,
valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Előadó: Polgármester
4. Napirendi pont
Pályázati lehetőségek.
Előadó: Polgármester
5./ Napirendi pont
Térítési díj rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

6./ Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
7. Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések.
Előadó: Polgármester

Napirendek tárgyalása
1. Napirendi pont
Egyesületi beszámolók.
Előadók Egyesületi Elnökök.
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Hima Istvánt a Sportegyesület Elnökét tartsa meg
beszámolóját.
(Beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Bősze Kolozs alpolgármester: Mennyibe kerül éves szinten a futball? Véleményem szerint,
ha lehet minél több sportolási lehetőséget biztosítsunk pl. röplabda. A tevékenységért
köszönetünket fejezzük ki.
Hima István: Az éves költség kb. 566 e Ft.
Kérdés hozzászólás nem volt.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (III.22.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja a Bezi Községi Sportegyesület 2011. évi
beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bősze Kornél polgármester: Felkérem Gayer Csabát az Összefogás Beziért Egyesület
Elnökét tartsa meg beszámolóját.
(Beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Kérdés hozzászólás nem volt.

Gayer Csaba, mint az egyesület elnöke a szavazásnál bejelenti személyes érintettségét.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbiakról dönt:

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (III.22.) H a t á r o z a t a
A testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, a szavazásból Gayer Csaba
képviselőt nem zárja ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (III.22.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja az Összefogás Beziért Egyesület 2011. évi
beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bősze Kornél polgármester: Felkéri Varga Kálmánt a Bezi Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnokát tartsa meg beszámolóját.
(Beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Kérdés hozzászólás nem volt.
Varga Kálmán, mint az egyesület parancsnoka a szavazásnál bejelenti személyes érintettségét.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012. (III.22.) H a t á r o z a t a

A testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, a szavazásból Varga Kálmán
képviselőt nem zárja ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Bősze Kolozs alpolgármester, mint Bezi Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének Elnöke a
szavazásnál bejelenti személyes érintettségét.
A polgármester kérésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1
tartózkodással az alábbiakról dönt:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012. (III.22.) H a t á r o z a t a
A testület tudomásul veszi a személyes érintettség bejelentését, a szavazásból az
alpolgármestert nem zárja ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (III.22.) H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzata jóváhagyja Bezi Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi
beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Falunap programjának megbeszélése
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Az idei évben június 16-án tartjuk a falunapot.
Délelőtti programok gyerekeknek közös játékok, légvár, a Kultúrházban kiállítás.
Délben ebéd, főzéshez várjuk a jelentkezőket.
Délutáni program: Ágfalvai fúvósok műsora,

Bezi Néptáncegyüttes műsora,
Díszpolgári cím átadása,
Csornai gyerek Néptáncegyüttes műsora,
Rábaszentmihályi Citerások,
Bezi iskolások színdarabja,
Operett műsor
Tombola,
Műsoros előadás
Tűzijáték
Kérdés, hozzászólás nem volt a falunapi programról döntés nem született.
3. Napirendi pont
Rendelet alkotás az önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának feltételeiről,
valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az
önkormányzati törvény határozza meg, ezen feladatok végrehajtását milyen módon biztosítja
az önkormányzat, valamint az ezen felül felvállalt feladatokat és azok biztosításának
feltételeit rendeletbe javasolom szabályozni.
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
6/2012. (III. 22.) számú rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának feltételeiről, valamint a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
4. Napirendi pont
Pályázati lehetőségek.
Előadó: Polgármester
Bősze Kornél polgármester: Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy Bezi, Szabadság u.
59. szám alatt a helyi lakosság rendszeres illetve alkalmi közművelődései tevékenységéhez a
lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében Közösségi Színteret jelöljön ki.
Nyújtsunk be pályázatot a MÁK Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságán keresztül a
Magyar Művelődési Intézethez a Közösségi Színtér működési feltételeinek biztosítására, a
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. A 2012. évi
költségvetésben a pályázathoz 200 e forint önerőt biztosítottunk.

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
23/2012 /III.22./ Ha t á r o z a t a
1. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Közösségi Színteret jelöl ki a
helyi lakosság rendszeres illetve alkalmai közművelődési tevékenységének, a lakosság
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében.
A Közösségi Színtér székhelye: 9162 Bezi, Szabadság u. 59.
Fenntartója: Bezi Község Önkormányzata
A Közösségi Színtér alaptevékenysége:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak ápolása, a
helyi közművelődési szokások megismertetése, gondozása, gazdagítása,
- iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok megtartásához
lehetőség biztosítása,
- helyiség és lehetőség biztosítása a település lakóinak a személyi számítógép, az
internet használatának elsajátítására, gyakorlására és használatára,
- ismeretterjesztő, ismeretszerző tevékenység támogatása, a szabadidő kulturális
célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- a helyi civil szervezetek kulturális tevékenységének támogatása, közösségi
rendezvényeikhez hely biztosítása, azok szervezésének elősegítése.
Az önkormányzat biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei
megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a Színtér szolgáltatásait.
2. Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a MÁK
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságán keresztül a Magyar Művelődési Intézethez
a Közösségi Színtér működési feltételeinek biztosítására, a technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.
A pályázathoz az önkormányzat 200.000 Ft önrészt biztosít a 2012. évi
költségvetésben.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a kiírásnak megfelelően
határidőben nyújtsa be.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. március 25
5./ Napirendi pont
Térítési díj rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző

Horváth Viktorné körjegyző: A képviselő-testület az 1/2012.(I.2§.) önkormányzati
rendeletében szabályozta az intézményi térítési díjak megállapítását. A fizetendő térítési díjat
egy összegben határozta meg. A rendeletben külön meg kell határozni a térítési díj nettó
összegét valamint az ÁFÁ-t, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012./III.22./ RENDELETE
AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
6./ Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Előadó: Horváth Viktorné körjegyző
Horváth Viktorné körjegyző: A 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendeletben került
megállapításra az étkeztetés intézményi térítési díja. A térítési díj egy összegben került
meghatározásra. Külön meg kell határozni a térítési díj nettó összegét, valamint az ÁFÁ-t,
ezért szükséges a rendelet módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az előterjesztés alapján Bezi Község Képviselő-testülete egyhangúan 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. (III.22.) RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
6/2008.(VII. 28.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
7./ Napirendi pont:
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Polgármester
Hozzájárulás rendeletalkotáshoz.

Bősze Kornél polgármester: Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása által
fenntartott Egyesített Szociális Központ intézményi térítési díjait 2012. április 1. napjától
Beled Város Képviselő-testülete rendeltben szabályozza. A Szociális központ biztosítja a
családsegítést¸ gyermekjóléti szolgáltatást, ami térítésmentes.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése értelmében társulás
esetén az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek
hiányában a székhely önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához
a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
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
24/2012 /III.22./ Ha t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX törvény 5. § (1a) bekezdése alapján hozzájárul, hogy Beled Város Képviselőtestülete rendeletet alkosson a Beled székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás által
biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról az 1993. évi III. törvény 92 § (1) bekezdés b) pontja, valamint
az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

