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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 

október 14-én 16:00 órakor megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: Dóra Vilmos ifj. képviselő 
 
 Baier János képviselő 
 Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 Nochta László képviselő 
 
 Veilandics Eszter körjegyző 
 
 Gajerné Szalai Andrea HVB elnök 
 
Korelnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 4 képviselőből 4 fő 
megjelent, így a képviselő- testület határozatképes. Javaslatára a képviselők az alábbi 
napirendek tárgyalását határozták el. 
 

Napirend 
 
1. napirendi pont 
A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a kisebbségi választás eredményéről, 
megbízólevelek átadása 
 
2. napirendi pont 
A Kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele 
 
3. napirendi pont 
Elnök, elnökhelyettes megválasztása 
 
4. napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.A Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a kisebbségi választás eredményéről, 
megbízólevelek átadása 

Gajerné Szalai Andrea a HVB elnöke elmondja, hogy a kisebbségi választások 2010. október 
3-án községünkben lezajlottak a helyhatósági választásokkal együtt. 
A választás érvényesnek és eredményesnek tekinthető. 
Szeptember 3-a, a jelöltajánlások lezárása után a választási bizottság 6 képviselő-jelöltet 
rögzített, vett nyilvántartásba.  



A nyilvántartásba vett települési kisebbségi képviselő-jelöltek NÖME jelöltek. 
A választás nyugodt légkörben, zökkenőmentesen zajlott le. 
A választók nyilvántartásában a szavazás napján 44 választópolgár szerepelt, ebből 
választóként megjelent 32 választópolgár. 3 érvénytelen, 29 érvényes szavazólap volt. 98 
érvényes szavazatot kaptak a képviselők. 

A választás eredménye: Dóra Vilmos, Baier János, Nochta László József, Horváthné Mórocz 
Csilla  

2.A Kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele 

HVB elnöke: Tájékoztatja az eskütétel előtt a képviselőket, hogy a jogszabály alapján az 
alakuló ülésen anyanyelvén, magyarul illetve mindkét nyelven letehetik az esküt.  
 
A képviselők csak magyar nyelven kérik az eskü szövegének előolvasást, németül nem 
igénylik.  
 

Az eskü szövege:  
 
„Én ......................................... (név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 

szerinti német kisebbségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során 
kisebbségi közösségemhez hű leszek, az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm, munkám során választóim akaratához híven, lelkiismeretesen járok el, minden 
igyekezetemmel a német kisebbség anyanyelvének, hagyományainak,  kultúrájának a megőrzésén és 
fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az eskütétel és a megbízólevelek átadása megtörtént. 

3.Elnök, elnökhelyettes megválasztása 

Korelnök: A harmadik napirendi pont keretében megválasztásra kerül a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke. Dóra Vilmost javasolja a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének. 
Kérdezi Dóra Vilmost elfogadja-e a megbízatást?  
 
Dóra Vilmos képviselő: Igen, a megbízást köszönettel elfogadja, hozzájárult, hogy 
megválasztása nyilvános ülés keretében történjék, egyidejűleg bejelentette személyes 
érintettségét. 
 
Korelnök: Több javaslat nem lévén szavazásra bocsátja a javaslatot.  
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 17/2010. (X. 14.) számú határozata 

A Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnökének DÓRA VILMOS képviselőt választja meg. 

 
Javaslat a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének személyére, elnökhelyettes 
megválasztás 
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Korelnök: A harmadik napirendi pont keretében megválasztásra kerül a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnökhelyettese. Kéri javasoljanak a képviselők elnökhelyettest. 
 
Dóra Vilmos képviselő: Baier Jánost javasolja elnökhelyettesnek. 

 

Baier János elfogadja a jelölést, hozzájárult, hogy megválasztása nyilvános ülés keretében 
történjék, egyidejűleg bejelentette személyes érintettségét. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 18/2010. (X. 14.) számú határozata 

A Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnökhelyettesének BAIER JÁNOS képviselőt választja meg. 

 

4.Egyéb időszerű kérdések 

Megbízás adása a kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálatára 

 
A napirenddel kapcsolatban az elnök javasolta, hogy személyében jelölje ki a testület a 
felelőst. 
További javaslat hiányában az elnök a javaslatát szavazásra bocsátotta. 

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 19/2010. (X. 14.) számú határozata 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának testülete megbízza a testület elnökét, 
hogy a Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatával 
azzal, hogy annak módosítására vonatkozó javaslatát az alakuló ülést követő három hónapon 
belül terjessze döntésre a testület elé. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
Sportegyesület támogatása 
 

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 20/2010. (X. 14.) számú határozata 
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Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 10.000 Ft –tal támogatja a bezi 
Sportegyesületet. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
 
Tűzoltóegyesület támogatása 
 

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 21/2010. (X. 14.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 10.000 Ft –tal támogatja a bezi 
Tűzoltóegyesületet. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
 

Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést. 
 
 
 
 Ifj. Dóra Vilmos   Baier János 
 Elnök   korelnök 


	A Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének DÓRA VILMOS képviselőt választja meg.
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