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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én a bezi
Községházban megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bezi Község Képviselő-testülete részéről:
Bősze Kolozs
polgármester
Kovács György

alpolgármester

Hima István, ifj. Dóra Vilmos, Burányi Zoltán képviselők
Veilandics Eszter

körjegyző

Martini Tibor
Bősze Kolozs polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 6 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 egyhangúlag fogadták
el:

NAPIREND
1./ Napirendi pont
Új képviselő eskütétele
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
2./ Napirendi pont
Nemzetiségi óvoda
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
3./ Napirendi pont
Játszótér pályázat
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
4./ Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Új képviselő eskütétele

Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester:tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 2008. -án Varga Kálmán lemondott képviselői
jogáról, Lemondását nem indokolta.
Felkérem a választási bizottság elnökét, ismertesse a képviselői névsort.
Választási bizottság elnöke: Varga Ferenc a képviselői sorban a következő, de ő nem vállalja a
megbízatás.
Őt követi Martini Tibor.
Martini Tibor megjelent ülésünkre.
Martini Tibor: Vállalom a képviselői megbízatást.
Polgármester: Megkérném az eskü letételére.
Az eskü letétele a képviselők jelenlétében megtörtént.
(Az eskü szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
Választási bizottság elnöke átnyújtja a megbízólevelet.
2./ Napirendi pont
Nemzetiségi óvoda
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Polgármester: 2008. május 29-én a képviselő-testület előzetes szándékát fejezte ki a nemzetiségi
nyelvű óvoda elindításáról, illetve a német nemzetiségi nyelvoktatás óvodai bevezetéséről.
A fehértói önkormányzat is hozzájárulást adta e döntésünkhöz és Fehértó község kisebbségi
önkormányzata beleegyezett, míg a Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat a kezdeményező
szerepet töltötte be.
Szakértőnk elkészítette a szakértői véleményét és segített az „engedélyezési eljárásban” is.
A napokban érkezett meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a közgyűléstől átruházott hatáskörében meghozott hozzájáruló nyilatkozata.
A törvényes működéshez szükséges az alapító okiratunk módosítása, melynek tervezetét már az
„engedélyezéshez „is benyújtottunk.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2008 /VII. 24./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-től német nemzetiségi
óvodai nevelést indít a Bezi-Fehértói Általános Iskola és Óvoda intézményében és ennek
megfelelően módosítja a közoktatási intézményének hatályos alapító okiratát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.
(Az alapító okirat a jegyzőkönyv része.)

3./ Napirendi pont
Játszótér pályázat
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
polgármester:Budapestről keresett meg egy cég játszótéri pályázati lehetőséggel kapcsolatban.
Már szerződés tervezetet is küldtek várják aláírásommal vissza.
körjegyző: Megnéztem a tervezetet és nem javaslom annak aláírását. Több olyan pont van benne
mely kétértelmű számomra és a cég alkalmazottja nem tudod válaszolni kérdéseimre.
Ha ezt most aláírná a polgármester gátat szabhat egy esetleges jobb pályázatkiírással vagy
pályázatíróval szemben.
Minden községben ezt a szerződés tervezetet küldték ki a polgármesterek számára,
Rábacsécsényben is.
Polgármester Úrral egyeztetve ügyvéddel is megnézettük a véleménye az enyémmel egyezett.
képviselők: Több pályázatíró céggel érdemes lenne felvenni a kapcsolatot. A pályázat kiírása
sehol sincs még, ráérünk dönteni, ha megjelenik a tényleges feltételekkel.
4./ Napirendi pont
Időszerű kérdések
Előadó: Bősze Kolozs Sándor polgármester
Szociális rendelet módosítása
körjegyző: A módosítás fő oka a szociális étkeztetés megfelelő szabályozása volt.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2
ellenszavazat az alábbi döntést hozza:
Kovács György és Dóra Vilmos nemmel szavazott.
Képviselő-testület az önkormányzat 6/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi
és elfogadja.
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2008.(VII. 28.) RENDELETE
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Temető rendelet- sírok ügye
A Képviselő-testület az önkormányzat 7/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és
egyhangúlag elfogadja.
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2008.(VII. 28.) RENDELETE
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2000. /XII.1./ ör.számú rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának és közoktatási intézkedési
tervének elfogadása
körjegyző: Ismerteti a társulási megállapodást és a tervet. A módosítások a közigazgatási hivatal
ellenőrzése során kerültek megalkotásra.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1
ellenszavazat az alábbi döntést hozza:
Dóra Vilmos nemmel szavazott.
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008 /VII. 24./ H a t á r o z a t a
A Képviselő-testület elfogadja a Csornai Többcélú Kistérségi
megállapodásának és közoktatási intézkedési tervének módosításait.

Társulás

Társulási

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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

