
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 
9162 Bezi, Szabadság u 59. 
 
2/2012. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2012. április 26-án 18:30 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dóra Vilmos ifj. elnök 
  
 Baier János elnökhelyettes 
 Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 Nochta László képviselő 
 
 Horváth Viktorné körjegyző 
 Nagy Györgyné  gazd.főea. 
 
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 Baier Jánost javasolja, akit a testület egyhangúan elfogad. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozzák el. 
 

Napirend 
 
1./ Napirendi pont 
Beszámoló Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök  
  Nagy Györgyné gazd. főea. 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése 
Előadó:ifj Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd. főea. 
 
3./ Napirendi pont 
A Lébényi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet 
Oktató Intézmény igazgatói állására benyújtott pályázat véleményezése. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 
4./ Napirendi pont 
A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde Intézmény óvodavezetői munkakörére 
benyújtott pályázat véleményezése. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 
 
 



5./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont 
Beszámoló Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök  
  Nagy Györgyné gazd. főea. 
 
(Előterjesztés jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 10/2012. (IV.26.) számú határozata 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint 
elfogadja a 2011. évi költségvetés teljesítéséről a zárszámadást. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A zárszámadás a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának véleményezése 
Előadó: ifj Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd. főea. 
 
ifj. Dóra Vilmos elnök: Felkérem, Nagy Györgynét ismertesse a helyi önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének 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 Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 11/2012. (IV.26.) számú határozata 
 

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyja a helyi 
önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. 

  
Felelős: elnök 
 

 Határidő: azonnal 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Lébényi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet 
Oktató Intézmény igazgatói állására benyújtott pályázat véleményezése. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 
ifj. Dóra Vilmos elnök: 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. 
 



Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Nemzetiségi Önkormányzat 12/2012. (IV.26.) számú határozata 
 
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: elnök. 
 
Határidő: 2012. május 15. 

 
 
4./ Napirendi pont 
A Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde Intézmény óvodavezetői munkakörére 
benyújtott pályázat véleményezése. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 
ifj. Dóra Vilmos elnök: 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. 
 
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Nemzetiségi Önkormányzat 13/2012. (IV.26.) számú határozata 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete a Lébényi Óvoda, Egységes 
Óvoda- Bölcsőde Intézmény óvodavezetői munkakörre Horváth Sándorné (Lébény, 
Bem József u. 8.) által benyújtott pályázatot támogatja. 
 
Felelős: elnök. 
 
Határidő: 2012. május 15. 
 
 

5./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos 
 
Gyereknap 
 
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 



Bezi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 14/2011. (IV. 26.) számú határozata 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete a gyereknap szervezésében 
részt vesz, a programok megszervezéséhez 20.000 Ft támogatást nyújt. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 ifj Dóra Vilmos  Baier János 
 Elnök  jegyzőkönyv hitelesítő 
 


