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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2012. szeptember 11-én 18:30 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dóra Vilmos ifj. elnök 
  
 Baier János elnökhelyettes 
 Nochta László képviselő 
 
Távol:  Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 
 Horváth Viktorné körjegyző 
 
Ifj. Dóra Vilmos elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 4 képviselőből 
3 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 Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök  
  Nagy Györgyné gazd. főea. 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának véleményezése. 
Előadó:ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd. főea. 
 
3./ Napirendi pont 
Nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásról lemondás. 
Előadó: Dóra Vilmos elnök. 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont 
Beszámoló Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának 
első félévi helyzetéről. 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök  
 
 



ifj. Dóra Vilmos elnök: Felkérem Nagy Györgyné gazd. főea.-t ismertesse a 2012. évi 
költségvetés I. félévi teljesítését.  
 
Nagy Györgyné gazd. főea.: A Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. 
félévi bevételei összesen 377 e Ft-ra teljesültek, melynek megoszlása a következő: központi 
költségvetés támogatása 215 e Ft, önkormányzati támogatás 162 e Ft.  
A 2011. évi megyei pályázaton nyert 76 e Ft felhasználása a 2012. évi falunap egyik 
programjának, az ágfalvai fúvószenekar fellépésének támogatásával megtörtént.  
A Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi összes kiadása 277 e Ft. 
Ebből az összegből kifizették a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos 
tagdíjakat, vásároltak az iskola és óvoda részére papír- és irodaszereket, német nemzetiségű 
tankönyveket, munkafüzeteket, valamint hozzájárultak a gyermeknap költségeihez. Az 
önkormányzat vezetője részt vett egy német nemzetiségi találkozón, melynek útiköltségét 
fizette ki az önkormányzat. 
 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi önkormányzat (2. cím) 2012. I. félévi módosított bevételei, valamint  
módosított működési és felhalmozási kiadásai teljesítése 
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a.) Eredeti 
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    500 

 b.) Módosított 
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    500 

 c.) Teljesítés     277 



Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 25/2012. (IX.11.) számú határozata 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
szerint elfogadja a 2012. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának véleményezése. 
Előadó:ifj. Dóra Vilmos elnök 
 
ifj. Dóra Vilmos elnök: Felkérem Nagy Györgyné gazd. főea.-t ismertesse a helyi 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítését. 
 
Nagy Györgyné gazd. főea.: Bezi Község Önkormányzatának 2012. I. félévi kiadási 
előirányzata a bevételek növekedésével arányosan nőtt. 
Így a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert pénzből a dologi kiadások 
előirányzata növekedett, a kötött felhasználású támogatásokra visszaigényelt összegből 
társadalom és szociálpolitikai juttatások közül a lakásfenntartási támogatás előirányzata 336 e 
Ft-tal, aktív korúak ellátásának előirányzata pedig 580 e Ft-tal nőtt. Bérkompenzációra kapott 
támogatás pedig arra a szakfeladatra került, amelyen a dolgozóink foglalkoztatva vannak. 
(falugondnoki szolgálat, város-és községgazdálkodás, munkahelyi vendéglátás).  
Az ÖNHIKI-s támogatás összegével a működési hitel előirányzatát csökkentettük. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

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

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 
szerint jóváhagyja a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének első féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 
3./ Napirendi pont 
Nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatásról lemondás. 
Előadó: Dóra Vilmos elnök. 
 
ifj. Dóra Vilmos elnök: Tájékoztatom a testületet, hogy Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
társunk 2012. szeptember 6. napján írásban lemondott Bezi Község Német Nemzetiségi 



Önkormányzati képviselői megbízatásáról. Lemondását azzal indokolta, hogy 2012. augusztus 
28. napján elköltözött Bezi községből Börcs községbe. Kérem a testületet a lemondás 
jóváhagyására, és állapítsa meg a képviselői megbízatás megszűnését. 
 
Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 27/2012. (IX.11.) számú határozata 
 

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváthné Mórocz 
Csilla lemondását a Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzati képviselői 
megbízatásáról tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Horváthné Mórocz Csilla Bezi Község Német 
Nemzetiségi Önkormányzati képviselői megbízatása 2012. szeptember 11. napján 
megszűnt. 
A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a határozatot a Horváthné Mórocz Csilla, a 
helyi választási bizottság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt részére 
küldje meg 
 
Felelős: elnök 
Határidő: 2012. szeptember 12. 

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

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 ifj. Dóra Vilmos  Nochta László 
 Elnök  jegyzőkönyv hitelesítő 
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