
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 
9162 Bezi, Szabadság u 59. 
 
1/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2011. február 3-án 17:00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dóra Vilmos ifj. elnök 
 Baier János elnökhelyettes 
 Nochta László képviselő 
  
Igazoltan távol: Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 
 Veilandics Eszter körjegyző 
 Nagy Györgyné  gazd.főea. 
 
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 Baier Jánost javasolja, akit a testület egyhangúlag elfogad. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. 
 
1./Napirendi pont  
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 
Előadó: elnök 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének véleményezése 
Előadó: elnök 
 
3./ Napirendi pont  
A Lébényi ÁMK 2011. évi költségvetésének véleményezése  
Előadó: elnök 
 
4./Napirendi pont  
A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítása 
Előadó: elnök 
 
5./Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: elnök 
 

 
 
 
 



Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./Napirendi pont  
A kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása 
Előadó: elnök 
 
elnök: Felkérem, gazdálkodási főelőadónkat tájékoztassa a testületet a 2011. évi 
költségvetésről. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.: A költségvetésünk a következőképpen alakul a 2011 évben:  

- a bevételek: 857 e forint, ez kisebbségi önkormányzati és önkormányzati 
támogatásból áll.  

- a kiadások: készletbeszerzés (irodaszer-nyomtatvány, könyvbeszerzés, kisértékű 
tárgyi eszközök beszerzése) összesen 430 e forint 

- szolgáltatási kiadások közül az egyéb üzemeltetési kiadások, karbantartási és 
kisjavítási kiadások, szállítási szolgáltatások (kirándulás), belföldi kiküldetés, 
pénzügyi szolgáltatások kiadásai, valamint ezek ÁFA vonzata összesen 427 e. 
forint. 
A kiadások összesen 857 e forint. 

 
elnök: Kérem, ha hozzászólás nincs, szavazzunk. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 1/2011. (II. 03.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
2011. évi kisebbségi önkormányzat költségvetését. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A költségvetés a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat 2011. évi költségvetésének véleményezése 
Előadó: elnök 
 
elnök: Felkérem, gazdálkodási főelőadónkat tájékoztassa a testületet a 2011. évi 
költségvetésről. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.:  Bezi Önkormányzat költségvetése a szűkös anyagi körülmények 
ellenére működik. Intézkedései az elmúlt években arra irányultak, hogy kötelező feladatait 
társulásban lássa el, illetve társulásait fenntartsa. Biztosítja intézményei működését. A 
kötelező feladatain túl támogatni tudja, még ha kis mértékben is civil szervezeteit. 
Költségvetésében minden korosztály számára tervezett előirányzatot, így megrendezésre kerül 
a gyermeknap, falunap és idősek napja is. Az önkormányzat belterületi utak karbantartására 
5.300 e forint előirányzatot tervezett, mivel a belterületi utal állapota nagyon rossz. 
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Felhalmozási kiadásai között a Fűzfa utca közművesítése folytatódik. A kialakított 8 db 
teleknél villamoshálózat és a vízhálózat kiépítése folyamatban van. A Mosonmagyaróvár 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás által hulladékgazdálkodási szigetek 
kialakításához benyújtott pályázathoz biztosítjuk az önrészt. Az önkormányzat felhalmozási 
kiadásai között szerepel a sportpálya környékének kialakítása. 
 
elnök: Kérem, ha hozzászólás nincs, szavazzunk. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 2/2011. (II. 03.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
2011. évi helyi önkormányzati költségvetést. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 
 
3./ Napirendi pont  
A Lébényi ÁMK 2011. évi költségvetésének véleményezése  
Előadó: elnök 
 
Elnök: Felkérem a gazdálkodási főelőadónkat, tájékoztassa a testületet a Lébényi Közoktatási 
Központ ÁMK költségvetéséről.  
 
Nagy Györgyné gazd.főea.: A Lébényi Közoktatási Központ költségvetése tartalmazza a Bezi 
tagóvoda és tagiskola költségvetését. A költségvetés tervezésénél takarékos gazdálkodás 
szempontjai érvényesültek. A pedagógusok és technikai dolgozó bére és személyi juttatásai a 
KJT előírása szerint történt. A dologi kiadásoknál betervezésre kerültek a működéssel 
kapcsolatos kiadások, a pályázatok benyújtásához szükséges önrészek, de terveztünk 
előirányzatot könyv és folyóirat beszerzésekre, bútor, valamint sporteszközök beszerzésére is. 
Az iskolai kiránduláshoz és úszásoktatáshoz a Bezi önkormányzat anyagilag is hozzájárul. 
Sajnos a közoktatási normatívák évek óta csökkennek, így a kieső normatívát 
önkormányzatunknak saját bevételéből kell pótolni. 
 
elnök: Kérem, ha hozzászólás, kérdés nincs, szavazzunk. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 3/2010. (II. 03.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a tájékoztató szerint jóváhagyja a 
Lébényi ÁMK 2011. évre szóló költségvetését. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
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4./Napirendi pont  
A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítása 
Előadó: elnök 
 
Elnök: Felkérem a gazdálkodási főelőadónkat, tájékoztassa a testületet a kisebbségi 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.:  A 2010. évi költségvetés módosítására azért van szükség, mert év 
közben a Kisebbségi önkormányzat sikeres pályázatokat nyújtott be és nyert, ezért II. 
félévben 158 e forinttal módosítja I. féléves módosított költségvetését. 
A megnyert pályázati pénzt maradéktalanul felhasználta a Kisebbségi Önkormányzat. Ezekkel 
a megnyert a pályázati összegekkel kívánjuk módosítani a Német Kisebbségi Önkormányzat 
2010. II. félévi módosított költségvetést. (pld. sporteszköz beszerzés, kirándulás Bécs) 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 4/2011. (II. 03.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja 
a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A módosított költségvetés a jegyzőkönyv része.) 
 
5./Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: elnök 
 
 
A Lébényi ÁMK pedagógia programjának véleményezése  
 
Elnök: Kézhez kaptátok az előterjesztést, kérdés merült e fel ezen napirenddel kapcsolatban? 
 
Kérdés nem volt. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 5/2011. (II. 03.) számú határozata 

lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programja módosításának elfogadásáról 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 
szerint a lébényi ÁMK pedagógiai-művelődési programja módosítását. 

 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
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Színházlátogatás 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 6/2011. (II. 03.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 20.000 Ft összegben támogatja az 
iskolás gyermekek színházlátogatását. 
   
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

 
Versenyen résztvevők támogatása 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 7/2011. (II. 03.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 10.000 Ft összegű támogatásban 
részesíti a német nemzetiségi versmondó versenyen résztvevő tanulókat. 
   
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 

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


