
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 
9162 Bezi, Szabadság u 59. 
 
2/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2011. április 28-án 17:00 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dóra Vilmos ifj. elnök 
 Baier János elnökhelyettes 
 Nochta László képviselő 
 Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 
 Veilandics Eszter 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 egyhangúlag elfogad. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. 
 
1./Napirendi pont  
Zárszámadás megvitatása, elfogadása 
Előadó: elnök 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat zárszámadásának véleményezése 
Előadó: elnök 
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: elnök 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1./Napirendi pont  
Zárszámadás megvitatása, elfogadása 
Előadó: elnök 
 
Elnök: Felkérem, gazdálkodási főelőadónkat tájékoztassa a testületet a 2010. évi költségvetés 
teljesítését. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.:  
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei összesen 851 e Ft. Ebből az 
összegből a központi költségvetésből kapott támogatás 820 e Ft, önkormányzati támogatás 11 
e Ft, valamint pályázaton nyert 20 e Ft. 



 A Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása szintén 851 e Ft. 
Ebből az összegből kifizették a Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos 
tagdíjakat, vásároltak az iskola és óvoda részére papír- és irodaszereket, német nemzetiségű 
tankönyveket, munkafüzeteket. Támogatták az iskolai napközit gitár, csocsó asztal, Mini –
Hifi torony, labdák és sporteszközök vásárlásával. A tavaszi osztálykirándulás során 
átvállalták a Sümegi várbelépők árát, decemberben pedig a bécsi kirándulás busz költségét. 
Hozzájárultak a gyermeknap költségeihez. A télapó ünnepségen mikulás csomagokkal, 
karácsonyra pedig játékok vásárlásával kedveskedtek az óvodás és iskolás gyerekeknek.  
 
Elnök: Kérem, ha hozzászólás nincs, szavazzunk. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 8/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
2010. évi költségvetés teljesítéséről a zárszámadást. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A zárszámadás a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
2./ Napirendi pont  
A helyi önkormányzat zárszámadásának véleményezése 
Előadó: elnök 
 
Elnök: Felkérem, gazdálkodási főelőadónkat tájékoztassa a testületet a helyi önkormányzat 
2010. évi költségvetésének teljesítéséről. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.:  
A Bezi Községi Önkormányzat működési bevételei a tervezettnek megfelelően alakultak, de 
felhalmozási bevételi 40%-kal csökkentek az előző évhez képest. A bevételkiesés oka, az 
építési telkek iránti kereslet csökkenése. Míg az önkormányzat 2008-ban 5 db építési telket 
értékesített, 2009-ben és 2010-ben egy darabot sem sikerült eladni. Az önkormányzat a kieső 
bevételét a 2009. évben bevezetett iparűzési adóval sikerült pótolni.  
Az önkormányzat 2010. évben is biztosította intézményei működését. Az intézmények 
gazdálkodását szigorúan felügyelte, így elkerülte azt, hogy az önkormányzat működése 
veszélybe kerüljön. Intézkedései az elmúlt évek során arra irányultak, hogy kötelező feladatait 
társulásban lássa el. Az elmúlt évekhez hasonlóan hozzájárult a sportegyesület, tűzoltó 
egyesület, valamint az Összefogás Beziért egyesület működési kiadásaihoz, szerény falunapot 
rendezett, karácsonyra megvendégelte a teleülés nyugdíjasait.  
Az önkormányzat a nehéz körülmények ellenére fejleszteni is tudott. A kultúrház 
nagytermében kicseréltette a PVC padlót, a tűzoltószertár épületét kívülről tataroztatta, a 
2009. évben vásárolt kisbusznak garázst építettet. 
Saját kivitelezésben elkészült kb. 340 m új járdaszakasz a Nefelejcs és Külső-Petőfi utcában. 
Az Arany János utcában a régi aszfaltos út új burkolatot kapott, a Nefelejcs utcát pedig mart 
aszfalttal terítették. 2 db régebben értékesített teleket az önkormányzat visszavásárolt.  
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Bezi Község Önkormányzatának 2010. év végén hitelállománya nem volt, sőt szép összegű 
pénzmaradvánnyal zárta az évet. 
 
Elnök: Kérem, ha hozzászólás nincs, szavazzunk. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 9/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyja a helyi önkormányzat 
2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 
 
3./ Napirendi pont  
Egyéb időszerű kérdések  
Előadó: elnök 
 
Gyereknap 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 10/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a gyereknap szervezésében részt vesz és 
anyagilag 30000 Ft –tal járul hozzá a programokhoz. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 11/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 10000 Ft –tal támogatja az evangélikus 
egyház által szervezett tábort. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 12/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 30000 Ft –tal támogatja az iskola és az 
önkormányzat által szervezett tábort. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
„Ugri Park” 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 13/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete vállalja az iskolás és óvodás gyermekek 
számára a győri ugri parkban történő program megszervezését. 
Az önkormányzat minden gyermek helyett befizeti a belépődíjat, mely 500 Ft / fő, továbbá a 
szállítás költségeit (buszbérlést) is fedezi. 
 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
Hozzájáruló nyilatkozat Mecsér Község csatlakozási szándékához 

  
Elnök: Mecsér csatlakozni szeretne a közoktatási feladatokkal Lébényhez. A Mecsér Község 
Önkormányzata ezen szándékát hivatalosan is eljuttatta Lébény Polgármesteréhez. Tekintettel 
arra, hogy az Iskolát Bezi Község Önkormányzatával közösen társulásban működtetjük, 
Mecsér csatlakozásához a Bezi Képviselő-testület hozzájárulása is szükséges. Javaslom a 
német kisebbségi önkormányzat is éljen véleményezési jogával. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 14/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyja Bezi község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 22/2011 /III. 24./ Határozatát, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy 
Mecsér Község Önkormányzata a 2011/2012. tanév kezdését érintően csatlakozzon a Lébény-
Bezi Közoktatási Társuláshoz. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
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Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
 
Elnök: A 2007. augusztus 31-én hatályba lépett SZMSZ alapjába véve változtatást nem 
igényel. A jogszabályokban történt változások miatt kettő pontban javasolnám a pontosítást: 

- a létszám illetve névmódosítás 
-  

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 15/2011. (IV. 28.) számú határozata 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának testülete 19/2010. (X. 14.) számú 
határozata alapján felülvizsgálta a Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, mely során a szabályzatot a következők szerint pontosítja: 

- A települési kisebbségi önkormányzat 4 fős testület. 
- A testület üléséről készült jegyzőkönyvet a jegyző a kormányhivatalnak küldi meg 

törvényességi ellenőrzésre. 
 

 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 

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


