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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata testületének 2008. február 27- én 16:00 

órakor tartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Dóra Vilmos ifj. elnök 
 Bőszéné Mák Éva képviselő 
 Baierné Kender Magdolna képviselő 
 Dobos Anita képviselő 
Igazoltan távol:Hima Tímea képviselő 
 
Ifj. Dóra Vilmos elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5 képviselőből 4 fő 
megjelent, így a képviselő- testület határozatképes. Ifj. Dóra Vilmos elnök jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Bőszéné Mák Évát javasolja, akit a testület egyhangúlag elfogad. 
 
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. 

 
Napirend 

 
1./ Napirendi pont 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos –elnök 
 
2./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos –elnök 
  

Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Napirendi pont 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának 2008. évi költségvetése 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos -elnök 
  
Ifj. Dóra Vilmos tájékoztatja a jelenlevőket a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
A jelenlévők egyetértettek a költségvetés tartalmával. 
 
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének   
2/2008. (II. 27.) számú határozata 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés 
szerint jóváhagyja a 2008. évi költségvetést, melyet ezen jegyzőkönyv 
melléklete tartalmaz. 
 
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 



2./ Napirendi pont 
Egyéb időszerű kérdések 
Előadó: ifj. Dóra Vilmos –elnök 
 
Nemzetiségi óvoda kérdése 
 
Dóra Vilmos elnök: Kisebb közvélemény kutatást végeztem a szülők körében, támogatnák e 
nemzetiségi óvoda létrehozását. 
A szülők nagy örömmel fogadták e kezdeményezést.  
Tudom, biztosítani kell a személyi feltételeket, és talán még engedélyezni is szükséges. 
Ennek ellenére szerintem érdemes lenne belevágni gyermekeink jövője érdekében. 
Plussz szolgáltatást jelentene a nemzetiségi óvoda létrehozása, mely a helyi önkormányzat döntése. 
Ezért kérem a képviselő-testületet, hatalmazzon fel e napirendi pont felhozatalára a helyi 
önkormányzat testületi ülésén való tájékoztatására. 
 
Más hozzászólás, javaslat nem volt így Bezi Község Német Kissebségi Önkormányzata 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének   
3/2008. (II. 27.) számú határozata 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete német 
nemzetiségi óvoda bevezetését tűzi ki célul. 
Felhatalmazza az elnököt, hogy a helyi képviselő-testületi ülésen 
előterjessze a német kisebbség képviselőinek nemzetiségi óvoda 
bevezetési szándékáról hozott döntését. 
Továbbá kéri, hogy a helyi képviselő-testület véleményéről, 
döntéséről számoljon be az azt követő ülésükön. 
 
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 

 
Színháztámogatás 
 
Dóra Vilmos elnök: Az általános iskola tanulói számra színházi programot szervez. 
Javaslom, hogy színházi látogatásukat támogassa a képviselő-testület. 
 
Baierné Kender Magdolna: Természetesen ameddig a testület megteheti, támogassa a művelődési 
programokat. 
 
Más hozzászólás, javaslat nem volt így Bezi Község Német Kissebségi Önkormányzata 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének   
4/2008. (II. 27.) számú határozata 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 35.000 Ft.   
azaz- harmincötezer- támogatja az általános iskolás tanulók 
színházlátogatását. 
 
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
 



Helyi hírmondó 
 
Dóra Vilmos elnök: Újság készítését tervezik Bezi községben 
 
Bőszéné Mák Éva: Pár oldalas hírmondóról lenne szó. 
Jó dolognak tartanám, ha egy oldalt a német nyelv is kapna a helyi újságban. 
 
Baierné Kender Magdolna: Jó ötlet. Lehet vers, mese a gyerekeknek, hírek a felnőtteknek stb. 
 
Más hozzászólás, javaslat nem volt így Bezi Község Német Kissebségi Önkormányzata 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének   
5/2008. (II. 27.) számú határozata 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
Bezi községben a helyi újság elindítását. 
A kiadványban kéri, hogy egy német oldal is kapjon helyet. 
Felhatalmazza az elnököt a további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 
 

Pályázat 
 
Dóra Vilmos elnök: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet irodai eszközökkel kapcsolatos 
pályázatról. 
Újonnan alakult kisebbségi önkormányzatok pályázhatnak. 
Asztali számítógépre, fax gépre lenne szükségünk és még egy digitális kamerát is jó lenne nyerni. 
E háromra mindenképp be kell adnunk pályázatunkat. 
 
Bőszéné Mák Éva: Irodai eszközökből elég szegényesen állunk, minden lehetőséget meg kell 
ragadnunk. 
 
Más hozzászólás, javaslat nem volt így Bezi Község Német Kissebségi Önkormányzata 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Bezi Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének   
6/2008. (II. 27.) számú határozata 

 
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be irodai eszközökre, és egyben felhatalmazza az elnököt a 
pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést. 
 
 
 
 
 Ifj. Dóra Vilmos   Bőszéné Mák Éva 
     Elnök          Jegyzőkönyv hitelesítő 


