Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bezi, Szabadság u 59.
16/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-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

Nagy Györgyné

gazd.ea.

A lakosságból 45 fő jelent meg.
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. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról, a fejlesztések megvalósításáról
Előadó: polgármester
2. Önkormányzat és a Körjegyzőség munkájának ismertetése
Előadó: polgármester
3. Az óvoda és az általános iskola működésének ismertetése
Előadó: polgármester
3. Településfejlesztés, demográfiai mutatók elemzése
Előadó: polgármester
4. A 2008-ben eddig benyújtott fejlesztési célú pályázatok ismertetése, egyéb pályázati
lehetőségek
Előadó: polgármester
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5. Polgárőrség
Előadó: polgármester
6. Indítványok, javaslatok, bejelentések
7. Egyéb időszerű feladatok
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról, a fejlesztések megvalósításáról
Előadó: polgármester
polgármester: Bezi Önkormányzatának költségvetése 86.614.000 Ft
Az állami támogatás: 45.712.000 Ft. A többi saját bevétel:
– Adó bevételek
Helyi adók
• Gépjármű adó: 2.500.000.-2.471.551 Ft
• Kommunális adó: 2.400.000.-2.100.000 Ft
• Iparűzési adó: M 85-ös
– Térítési díjak
– Telekértékesítés (5 db)
– Fehértói tagintézmény
– Falugondnoki szolgálat
Falugondnoki szolgálat
• Bevezetés időpontja: 2007. 07. 01.
• Állami bevétel: 2.237.300
• 2009-re 2.174.850 Ft/év.
• Feladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális szolgáltatás, rendelésre szállítás,
gyógyászati segédeszközök biztosítása.
• Diákok szállítása, sport és szabadidős tevékenységek szervezése
• Hivatalos ügyek intézése.
Az állami normatíva: 10.440.000 Ft helyett 7.740.000 csökkent, mely következtében plusz
befizetés terheli községünket: 2008. évben 3.006665 Ft tett hozzá Bezi a körjegyzőség
működéséhez, míg 2009-ben ez az összeg 3.986.612 Ft.
Számolni kell a következő kifizetésekkel: bérek, szociális juttatások, dologi kiadás, átadott
kiadások (egyesületek)
Egyéb kiadások számszerűen:
• Gázfogyasztás:
1.253.492 Ft+ Áfa
• Áramdíj:
1.466.673 Ft+Áfa
• Vízdíj:
132.461 Ft+Áfa
Szennyvíz
polgármester: Bezi Községnek is el kell gondolkozni a szennyvíz hálózat kiépítésén.
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Természetesen önerőből erre nincs lehetősége az önkormányzatnak, ehhez pályázatra és a
lakosság hozzájárulására is szükség van.
Szeretném bemutatni a TE-NO-ÁR ’97 Kft munkatársát, aki egy rövid tájékoztatót tart
önöknek e fejlesztésről.
A tájékoztató után egy rövid összefoglalást adunk mindenkinek írásban, melyhez egy
szándéknyilatkozat is tartozik, kérem ezeket aláírva a hivatalba visszaküldeni.
2. Önkormányzat és a Körjegyzőség munkájának ismertetése
Előadó: polgármester
Az Önkormányzat saját állományán is gazdaságos. Személyi állománya
• Társadalmi megbízatású polgármester+ képviselő testület: 6 fő ( A testületben 1 fő
cserélődött, Varga Kálmán lemondott, helyette Martini Tibor képviseli Önöket)
• Falugondnok: 1 fő
• Hivatalsegéd+ élelmezésvezető+dajka: 1 fő
Fizikai dolgozó: 1 fő Burányi István
2 fő kiskönyves
3. Az óvoda és az általános iskola működésének ismertetése
Előadó: polgármester
Oktatás
• Óvoda: 35-20 fő
• Iskola: 25-14 fő
• Konyha: 1fő nyugdíjba ment, 2 fő látja el a feladatot.
• Pedagógusok:
– Iskola: 5 fő
– Óvoda 3 fő
– Dajka: 2 fő
Művészet Oktatás
2003 a két intézmény egyesülése.gesztor Bezi
2005 Raab-Márki Bt. három tanszakon-zene, tánc, képzőművészet- indította oktatását.
2007. évben ellenőrzést végzett a MÁK NYD-i Regionális. Igazgatósága és megállapította,
hogy a normatíva igénylés nem megfelelően történt és a 2006-2007 évre 11.000.000 Ft
fizetett vissza.
Ezen összegből Bezit 6.000.000 Ft, míg Fehértót 5.000.000 Ft illeti.
A nagy probléma és a pénzügyi megszorítás abból adódik, hogy Fehértó az őt érintő összeget
nem utalta át Bezi számlájára, az egész büntetést mi fizettük vissza. Már folynak a
tárgyalások, ügyvéd segítségét is kértük, mindeddig eredménytelenül.
Az államtól annyi segítséget kaptunk, hogy 6 millió forintot megelőlegezett
önkormányzatunknak 2009. március 31.-ig visszatérítendő támogatás formájában.
4. Településfejlesztés, demográfiai mutatók elemzése
Előadó: polgármester
polgármester: Telekinfo
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•
•
•
•
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Közművesített telek: 2 db
Közművesítetlen:
5 db
Ház értékesítése:
7.200.000 Ft.
Ház vásárlása:
500.000 Ft.
Telek visszavásárlása: 1 db
Földterület értékesítés: 3.740.000 Ft.
M-85 3 hrsz kisajátítás: 603.478 Ft.

Demográfiai mutatók:
• Lakosság száma: 508 fő.
• 0-1 évesek: 7 fő
• 1-2 évesek: 10 fő
• 2-3 évesek: 7 fő
• Házasság: ---• Elhalálozás: 11 fő
• Elköltözött: 13 fő
5. A 2008-ben eddig benyújtott fejlesztési célú pályázatok ismertetése, egyéb pályázati
lehetőségek
Előadó: polgármester
Körjegyzőségi Pályázat: irodabútor+ fax 300.000 Ft értékben
Falugondnoki kisbusz: 8.300.000 Ft
Orvosi rendelő akadálymentesítése:
pályázaton elnyert összeg: 6.424.581 Ft
saját forrás:
2.753.393 Ft
összes költség:
9.177.974 Ft
Műszaki átadás: 2008. 06. 30.
Saját forrás: 2.140.343
Előleg:
1.606.145
Utalás VÁTI XII.
2.946.116
Mozgókönyvtár: 245.000 Ft/negyedév
Önkormányzat festése: 261.000 Ft.
Kazán vásárlása: 200.000 Ft
Kistérségi társulás: 1 fő 3 hónapra (Szerszámok, eszközök)
Fűnyíró- Duna TKSZ 400.000 Ft.
Egyéb lehetőségek, melyek még előttünk állnak:
Falumegújítási és fejlesztési program 100%
Vidéki örökség megőrzése 100 %
Turisztikai támogatás 60-100 %
Mikro vállalkozások támogatása 60-65 %
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6. Polgárőrség
Előadó: polgármester
Polgármester: Több községben működik a polgárőrség, megfelelő jelentkező (főleg férfi)
esetén érdemes lenne bevezetnünk Beziben is. Ezzel is csökkentve a bűnözést.
7. Indítványok, javaslatok, bejelentések
Járdák, utak, közművek
• Járda építése: Külső Petőfi út-Szabadság megtörtént
• Járdák kijavítása 2009. tervezés alatt
• Kátyúzás
• Tagi utak gréderezése
• Közvilágítás fejlesztése: Külső-Petőfi u.
• Temető út, Szarka közlámpa felszerelése
8. Egyéb időszerű feladatok
Előadó: polgármester
Iparűzési adó
polgármester: Anyagi helyzetünket már említettem és a fejlesztéseket is. E két témához
kapcsolódik az iparűzési adó bevezetésének a felvetése.
Mindenképp szerettem volna, hogy a közmeghallgatáson beszéljünk róla, mert a
magánszemélyek kommunális adójának bevezetése után negatív visszhang volt a faluban.
Tudom, hogy nehéz a megélhetése mindenkinek,de higgyék el azt a pénzt mi a falura költjük
és ha évek múlva is faluban és nem tanyán szeretnénk élni muszáj adót bevezetnünk.
Bezi volt évekig az a falu ahol helyi adó nem volt.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (XI.27.)
RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Hulladékkezelés (Rekultív)
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2008. (XI. 27.) RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI
HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ / továbbiakban: R/ 14/2002./XII.
31./RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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Telek- Beépítési kötelezettség megváltása
Polgármester: Rédey Veronika azon kérelemmel fordult hozzám, hogy tájékoztassam a
testületet a beépítési kötelezettség megváltásának kérelméről.
A 274/10 hrsz.- ú területet érinti. A két vételár közötti különbözetet megváltaná.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2008 /XI. 27./ H a t á r o z a t a
1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Rédey Veronika kérelmének,
melyben a bezi 274/10 hrsz, Külső Petőfi utca 7. szám alatti beépítetlen terület
beépítési kötelezettségének eltörlését kéri, az árkülönbözet megfizetésével helyt ad.
2/ Felhatalmazza a polgármestert a Bezi Község Önkormányzat és a kérelmező között
köttetett adásvételi szerződés módosításához.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
EU Önerő Alap igénylése pályázat
Polgármester: Tájékoztatja a testületet a 16/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet adta EU Önerő
Alap igénylése pályázati lehetőségről.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2008 /XI. 27./ H a t á r o z a t a
1/ Bezi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot nyújt be a 16/2008.
(III. 28.) ÖTM rendeletben foglaltaknak megfelelően az EU Önerő Alap igénylésére.
2/ A fejlesztés és egyben a pályázat célja a Bezi orvosi rendelő fizikai és
kommunikációs akadálymentesítése.
3/ A beruházás összköltsége: 9.177.974,EU Alapokból igényelt forrás összege: 6.424.581,Pályázó összes saját forrása: 2.753.393,4/ A projekt pénzügyi ütemezése I.:
2008. év 3. n.év: 3.821.487,A projekt előkészítés költségei 200.000,Projekt menedzsment költségei:187.500,Beruházások, eszközök (építés, felújítás, bővítés): 3.746.487,Szolgáltatások: 75.000,2008. év 4. n.év-:0,2009. év 1.n.év: 4.331.487,6

Beruházások, eszközök: 4.256.487,építés, felújítás, bővítés: 3.746.487,eszközbeszerzés: 510.000,Szolgáltatások: 75.000,2009. év 2 n.év: 637.500,Projekt menedzsment költségei: 127.500,Beruházások, eszközök:
eszközbeszerzés: 510.000,2009. év 3 n.év: 0,2009. év 4 n.év: 0,A projekt pénzügyi ütemezése II.:
A projekt előkészítés költségei: 200.000,Projekt menedzsment költségei: 315.000,Beruházások, eszközök: 8.512.974,építés, felújítás, bővítés: 7.492.974,eszközbeszerzés: 1.020.000,Szolgáltatások: 150.000,5/ Források biztosításának vállalt módja:
Saját forrás-a kedvezményezett hozzájárulása (Halászi Takarékszövetkezetnél
felhatalmazó levél a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. által
benyújtandó azonnali beszedési megbízások teljesítésére.) 30%
A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás 70%
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal
Intézményrendszer átszervezése
Polgármester: Tájékoztatja az intézmény átszervezése tárgyában kapott értesítésről a
képviselő-testületet.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi
intézményrendszer átszervezését végzi a folyamatosan csökkenő állami finanszírozás miatt.
Az 1990. évi LXV. tv. 10.§ alapján kérik a képviselő-testület hozzájárulását az
átszervezéshez.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2008 /XI. 27./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a GyőrMoson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményrendszer
átszervezéséhez,
egyetért
a
gyermekvédelmi
intézményrendszer
racionalizálásával a kötelező feladatok további megfelelő biztosításának
reményében.
Felelős: Bősze Kolozs polgármester
Határidő: azonnal

7

Beszámoló az adóról
Körjegyző: Megtartja beszámolóját a helyi adóztatásról. Az előterjesztést, a főösszegeket
minden képviselő megkapott.
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bezi község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2008 /XI. 27./ H a t á r o z a t a
Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyző által tartott beszámolót
a helyi adóztatásról.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2008. december 31.
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
Ivóvízdíj rendelet
Bezi Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet hozta:
BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2008. (XII.02.) rendelete
az önkormányzati vízközműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

K. m. f.

Bősze Kolozs
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző
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