Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől
9162 Bezi, Szabadság u 59.
6/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata testületének 2007. november 6- án 17:00
órakor tartott közmeghallgatással egybekötött 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
Tájékoztató a német települési kisebbségi önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról
¾ éves beszámoló elfogadása
Előadó: ifj. Dóra Vilmos -elnök
2./ Napirendi pont
2008. évi koncepció elfogadása
Előadó: elnök
3./ Napirendi pont
A 2007-ben eddig benyújtott fejlesztési célú pályázatok ismertetése, egyéb pályázati lehetőségek
Előadó: elnök
4./ Napirendi pont
Indítványok, javaslatok, bejelentések
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Bezi Német Települési Kisebbségi Önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadása
Előadó: ifj. Dóra Vilmos -elnök
Elégedett vagyok az önkormányzat működésével.
A szűkös állami támogatást jól osztottuk be.
Ifj. Dóra Vilmos tájékoztatja a jelenlevőket a kisebbségi önkormányzat ¾ éves munkájáról, előadja
a beszámolót.

A jelenlévők egyetértettek a beszámoló tartalmával.
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 7/2007. (XI.6.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a
2007. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ Napirendi pont
2008. évi koncepció elfogadása
Előadó: ifj. Dóra Vilmos –elnök
Ifj. Dóra Vilmos tájékoztatja a jelenlevőket a kisebbségi önkormányzat jövő évi koncepciójáról.
Továbbra is fontosnak tartja a felnövekvő generáció támogatását, ezért a nemzetiségi tankönyvek,
informatikai és sporteszközök vásárlása meghatározó szerepet kap.
A koncepcióval mindenki egyet értett.
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 8/2007. (XI.6.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 2008.
évi koncepciót.
Felelős: ifj. Dóra Vilmos elnök
Határidő: azonnal
(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)
3./ Napirendi pont
A 2007-ben eddig benyújtott fejlesztési célú pályázatok ismertetése, egyéb pályázati lehetőségek
Előadó: elnök
Sikeres évet zárhatunk, ami a pályázatokat illeti.
Több pályázaton is részt vettünk.
Papp Ferenc: Jövő évi pályázatok kiírásra kerültek e már?
Ifj. Dóra Vilmos: Még a november korai a pályázatok kiírására, de már hallani lehet tippeket mik
várhatók.
4./ Napirendi pont
Indítványok, javaslatok, bejelentések

Baierné Kender Magdolna: Jónak tartom a gyermekek támogatását, de szerintem gondoljunk az
idősebb generációra is.
Miért nem szervezünk esti német oktatást felnőtteknek?
Ifj. Dóra Vilmos: Már bennem is felmerült e kérdés.
Nehéz tanárt találni, aki egy héten kétszer kijárna Bezire, illetve a faluban a jelentkezők száma sem
nagy.
Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést.

Ifj. Dóra Vilmos
Elnök

Bőszéné Mák Éva
Jegyzőkönyv hitelesítő

