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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2011. december 8-án 17:30 órakor közmeghallgatással egybekötött üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dóra Vilmos ifj. elnök 
  
 Baier János elnökhelyettes 
 Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 Nochta László képviselő 
 
 Horváth Viktorné körjegyző 
 
 A lakosság részéről 10 fő jelent meg. 
 
Ifj. Dóra Vilmos elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 4 képviselőből 
4 fő megjelent, így a képviselő- testület határozatképes. Ifj. Dóra Vilmos elnök jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Nochta Lászlót javasolja, akit a testület egyhangúan elfogad. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozzák el. 
 
 

Napirend 
 
1./ Napirendi pont 
Beszámoló Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi tevékenységéről. 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök 
 
2./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök 
 
3./ Napirendi pont 
Lakossági kérdések javaslatok. 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása. 
 

1./ Napirendi pont 
Beszámoló Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi tevékenységéről. 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök 
 



ifj. Dóra Vilmos elnök: A Német Kisebbségi Önkormányzat már 2. választási ciklusban 
működik Bezi községben. Annak idején a képviselőség egyik feltétele volt a német 
nyelvtudás, de ez már nem feltétel. Elégséges, ha az adott nép kultúrájához közel állónak érzi 
magát az ember. 
Óvodában, iskolában meg tudjuk oldani a német nyelv oktatását, ennek más módon nincs 
támogatottsága. Tapasztalat, hogy a 6-7 éves korban kezdett nyelvoktatás a leg célra 
vezetőbb. A mostani 5. osztályosok már komoly nyelvtudásra tettek szert. Sajnos a mai 
diplomások 30 %-ának nincs nyelvvizsgája.  
A Német Kisebbségi Önkormányzat működésműködése kapcsán 600-800 ezer forint 
támogatást kapunk, amit a falura költünk. Ez az összeg alaptámogatás és pályázatokon elnyert 
támogatások. A pénzek felhasználásáról a testület dönt. Támogatni tudjuk a nyelvoktatás 
mellett a faluban a kulturális élet megszervezését. A nemzetiségi óvoda, iskola plusz 
normatíva a Lébényi társulásban, tanulónként 155 ezer forint, ez az összeg bőven fedezi azt a 
plusz oktatást, amit a gyerekek kapnak.  
A testület tagjai közül tiszteletdíjat senki nem vesz fel. Itt szeretném megköszönni a 
kisebbségi képviselők munkáját.  
A közelmúltban lezajlott népszámlálás adatai döntik el, hogy a jövőben mennyi támogatást 
kap a kisebbségi önkormányzat.  
A környékbeli Német Kisebbségi Önkormányzatokkal, valamint a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzattal jó a kapcsolatunk. 
 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellen szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat 42/2011. (XII.08.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete elfogadja a kisebbségi 
önkormányzat 2011. évi tevékenységéről a beszámolót.  

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

2./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök 
 
ifj. Dóra Vilmos elnök: A Megyei Német Kisebbségi Önkormányzathoz lehetett pályázni a 
nemzetiségi kultúra megőrzésére nemzetiségi rendezvények, programok megszervezéséhez, 
illetve más települések által szervezett programokra történő elutazáshoz.  
100 ezer forint összegre nyújtottam be pályázatot, a 2012. évben megrendezésre kerülő 
falunapon az Ágfalvai Fúvós zenekar előadásának megszervezéséhez.  
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellen szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.  
 

 
 
 



Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat 43/2011. (XII.08.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete támogatja az elnök által a Megyei 
Német Kisebbségi Önkormányzathoz benyújtott „Nemzetiségi kultúra megőrzésért” 
pályázatot. 
A pályázaton elnyert összeget a 2012 évi Bezi falunapon az Ágfalvai Fúvós zenekar 
előadásának megszervezésére fordítja.  
 

Felelős: elnök 
Határidő: folyamatos 
 

 
Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést.  

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 ifj Dóra Vilmos  Nochta László 
 Elnök  jegyzőkönyv hitelesítő 
 


