
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 
9162 Bezi, Szabadság u 59. 
 
1/2009. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 

február 19-án 18:00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Dóra Vilmos ifj. elnök 
 
 Baierné Kender Magdolna képviselő 
 Dobos Anita képviselő 
 Dobos Gábor  képviselő 
 Hima Tímea képviselő 
 
 Veilandics Eszter körjegyző 
 
Ifj. Dóra Vilmos elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5 képviselőből 
5 fő megjelent, így a képviselő- testület határozatképes. Ifj. Dóra Vilmos elnök jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Baierné Kender Magdolna javasolja, akit a testület egyhangúlag elfogad, 4 igen 
szavazattal. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. 
 

Napirend 
 
1./ A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy György gazd.főea. 

 
 
2./ A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy György gazd.főea. 
 
3./ Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda megszüntetésének véleményezése 

 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 

 
4./ Egyéb időszerű kérdések 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
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Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1./ A kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy György gazd.főea. 
 
elnök: A költségvetésünk a következő képpen alakul a 2009 évben:  

- a bevételek :570.700 forint a kisebbségi önkormányzat támogatása 
  64900 forint átvett pénzeszköz 

- a kiadások: készletbeszerzés ( papír, nyomtatvány, könyvbeszerzés, kis tárgyi 
eszközök) összesen 200 ezer forint értékben 

szolgáltatási kiadások 175 ezer forint (egyéb üzemeltetési kiadások) 
egyéb dologi kiadások a belföldi kiküldetést takarja összesen 195 ezer 
forint értékben 
felhalmozási kiadásaink (notebook) 64900,- 

  
 A bevételek-kiadások összesen: 635.600,- 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 1/2009. (II. 19.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
2009. évi kisebbségi önkormányzat költségvetését. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A költségvetés a jegyzőkönyv része.) 
 
 
 
2./ A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy György gazd.főea. 
 
elnök: Pályázaton elnyert pénzösszegek kerültek módosításra, 310.581 forinttal módosítottuk. 
Önkormányzati támogatás 8545 forint került átadásra a hordozható számítógép első 
részletének kifizetésére. 
A számlavezetésért kapott kamat jóváírásra került. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 2/2009. (II. 19.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja 
a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítását. 
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Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A módosított költségvetés a jegyzőkönyv része.) 
 
 
BESZÁMOLÓ 
 
elnök: A meghívó készítésekor a beszámoló még nem állt rendelkezésemre, közben elkészült, 
így javaslom megtárgyalását. A módosított kiadások teljesítésre kerültek.  
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 3/2009. (II. 19.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja 
a kisebbségi önkormányzat 2008. évi beszámolóját. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A beszámoló a jegyzőkönyv része.) 
 
3./ Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda megszüntetésének véleményezése 

 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 

 
elnök: 2009/2010 tanévtől a bezi iskola a lébényi tagintézményévé válik. Folynak a 
tárgyalások és az előkészítő domkumentációk, melyet a kisebbségnek is véleményeznie 
szükséges. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 4/2009. (II. 19.) számú határozata 
 

/1/ Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete nem tartja helyesnek az önálló 
Bezi-Fehértói Általános Iskola, Óvoda megszüntetését, de a kényszerítő 
körülmények miatt támogatja a helyi önkormányzat tagintézménnyé válásáról 
szóló szándéknyilatkozatát. 
/2/ Szükségesnek tartja a tagintézményben a német nemzetiségi nyelv oktatásának 
folytatását. 
/3/ Továbbá a felmenő rendszerben tanulók német nemzetiségi nyelv oktatásának 
biztosítása végett egyetért az anyaintézményben a német nemzetiségi nyelv 
oktatásának bevezetésével. 

  
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
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4./ Egyéb időszerű kérdések 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 
Színházjegy támogatás 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 5/2009. (II. 19.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 39600,- forint támogatást nyújt az 
óvodás gyermekek és iskolás tanulók színházjegy árának finanszírozására. 

 
  Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
   Határidő: azonnal 

 
 
Pályázat 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 6/2009. (II. 19.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyja az elnök azon döntését, 
hogy német nyelven pályázatot nyújtott be a kisebbségi önkormányzat nevében 
ifjúsági találkozóhelyének informatikai felszerelésére. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
 
Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést. 
 
 
 
 Ifj. Dóra Vilmos   Baierné Kender Magdolna 
 Elnök   jegyzőkönyv hitelesítő 


