
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 
9162 Bezi, Szabadság u 59. 
 
3/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
 2011. szeptember 8-án 17:30 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dóra Vilmos ifj. elnök 
  
 Nochta László képviselő 
 Horváthné Mórocz Csilla képviselő 
 
 Veilandics Eszter körjegyző 
 Nagy Györgyné  gazd.főea. 
  
 Igazoltan távol: Baier János elnökhelyettes 
 
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 egyhangúlag elfogad. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. 
 
 
1./ I. féléves beszámoló megvitatása, elfogadása 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd.főea. 
 
2./ A helyi önkormányzat I. féléves beszámolójának véleményezése 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd.főea. 
 
3./ Egyéb időszerű kérdések 

 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 

 
 

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
 
1./ I. féléves beszámoló megvitatása, elfogadása 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd.főea. 
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Elnök: Felkérem, gazdálkodási főelőadónkat tájékoztassa a testületet a 2011. I. félévi 
költségvetés teljesítését. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.:  
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi bevételei összesen 210 e Ft. Ez az összeg 
teljes egészében a központi költségvetésből kapott támogatás.  
A Kisebbségi Önkormányzat összes kiadása szintén 210 e Ft. 
A NKÖ ebből az összegből kifizette a Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos 
tagdíjakat, vásároltak az iskola és óvoda részére papír- és irodaszereket, az iskolások részére 
német nemzetiségű tankönyveket, munkafüzeteket. A tavaszi budapesti osztálykirándulás 
során átvállalták a TIT belépők árát. Hozzájárultak a gyermeknap költségeihez.  
 
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 16/2011. (IX. 08.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja 
az az első féléves beszámolót. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 

(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.) 
 
 
2./ A helyi önkormányzat I. féléves beszámolójának véleményezése 
 

Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 
 Nagy Györgyné gazd.főea. 
 
Elnök: Felkérem, gazdálkodási főelőadónkat tájékoztassa a testületet a 2011. I. félévi 
költségvetés teljesítését. 
 
Nagy Györgyné gazd.főea.:  
Az önkormányzat I. félévi működési bevételi a tervezettnek megfelelően alakultak, a 
felhalmozási bevételei közül építési teleket nem sikerült értékesíteni. 
Az I. félévben a működési kiadások 36% - ra teljesültek, melyben az önkormányzat 
biztosította az intézményei zavartalan működtetését. Az előző évekhez hasonlóan támogatta 
egyesületeit, június 18-án pedig falunapot rendezett. Jelentősebb felhalmozási kiadása az 
Evangélikus Egyházközségtől megvásárolt épületegyüttes. 
 
Elnök: Kérem, ha hozzászólás nincs, szavazzunk. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 17/2011. (IX. 08.) számú határozata 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyja a helyi önkormányzat 
első féléves beszámolóját. 

  
Felelős: elnök 

 Határidő: azonnal 
 
3./ Egyéb időszerű kérdések 

 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos elnök 

 
 
Korongozó vásárlása 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 18/2011. (IX. 08.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a népi hagyományok ápolása céljából 
125.000 Ft összeg erejéig korongozót vásárol, melyet elsősorban a gyerekek a táborok, 
szakkörök során használhatnak, de a község kulturális programjain keresztül az egész falu 
lakosságának pozitív művészi értéket biztosít.  

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

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

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 19/2011. (IX. 08.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete 10000 Ft –tal támogatja az óvodás és 
iskoláskorú gyermekek úszás oktatását. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
Német nyelvű faluköszöntő táblák 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 20/2011. (IX. 08.) számú határozata 
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Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete megbízza az elnököt, hogy a következő 
testületi ülésre árajánlatot kérjen a német nyelvű faluköszöntő táblák elkészítéséről. 

 
 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 

Határidő: azonnal 
 
 
Együttműködési megállapodás a kisebbségi és a helyi önkormányzat között 
 
Lásd tervezet 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 21/2011. (IX. 08.) számú határozata 
 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete jóváhagyja az együttműködési megállapodást 
Bezi község önkormányzata és Bezi német kisebbségi önkormányzat között. 
A testület felkéri az elnököt, kezdeményezze, hogy a helyi önkormányzat is tárgyalja meg 
ülésén a megállapodást. 
 

 Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 

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


