Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől
9162 Bezi, Szabadság u 59.
1/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.
január 28-án 17:00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dóra Vilmos ifj.

elnök

Baierné Kender Magdolna
Dobos Anita
Dobos Gábor
Hima Tímea

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Veilandics Eszter

körjegyző

Ifj. Dóra Vilmos elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az 5 képviselőből
5 fő megjelent, így a képviselő- testület határozatképes. Ifj. Dóra Vilmos elnök jegyzőkönyv
hitelesítőnek Baierné Kender Magdolna javasolja, akit a testület egyhangúlag elfogad, 4 igen
szavazattal.
Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el.
Napirend
1./ A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

2./ A helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

3./ A Lébényi Közoktatási Központ 2010. költségvetésének véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

4./ A helyi önkormányzat közfoglalkoztatási tervének véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

5./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

Napirendi pontok tárgyalása
1./ A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

elnök: A költségvetésünk a következő képpen alakul a 2010 évben:
- a bevételek : 570.700 forint, ez teljes egészében kisebbségi önkormányzat
támogatása
- a kiadások: készletbeszerzés (irodaszer-nyomtatvány, könyvbeszerzés, kisértékű
tárgyi eszközök) összesen 200.000 forint értékben
- szolgáltatási kiadások közül az egyéb üzemeltetési kiadások 125.700 forint, a
belföldi kiküldetés, ÁFA, valamint a pénzügyi szolgáltatások kiadásai összesen
245.000 forint.
A bevételek-kiadások összesen: 570.700,Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 1/2010. (I. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a
2010. évi kisebbségi önkormányzat költségvetését.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
(A költségvetés a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ A helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

Bezi Önkormányzat költségvetése a szűkös anyagi körülmények ellenére működik. 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. Felhalmozási kiadásai között a sportpálya
környékének kialakítása szerepel. Terveztek előirányzatot még járdafelújításra,
útkarbantartásra is. 2010. évben a Fűzfa utca közművesítése folytatódik. A kialakított 5 db
teleknél villamoshálózat kiépítése folyamatban van, a vízhálózat kialakítását is megrendeltük.
A további fejlesztési pénzeszközeinket tartalékoljuk arra, hogy ha év közben olyan pályázati
cél kerül kiírásra központi forrásból, amit az önkormányzat is szívesen megvalósítana, akkor
nem lesz akadálya annak, hogy az önrész nem biztosított.
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Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 2/2010. (I. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a
2010. évi helyi önkormányzati költségvetést.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3./ A Lébényi Közoktatási Központ 2010. költségvetésének véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

Elnök: Felkérem a gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a Lébényi Közoktatási
Központ költségvetéséről.
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 KTV 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, textília vásárlásra, valamint sporteszközök beszerzésére is. Az iskolai
kiránduláshoz és úszásoktatáshoz az önkormányzat anyagilag hozzájárul.
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 3/2010. (I. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja
a Lébényi Közoktatási Központ 2010. évre szóló költségvetését.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4./ A helyi önkormányzat közfoglalkoztatási tervének véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

Elnök: Felkérem a körjegyzőt, tájékoztassa a testületet a közfoglalkozatási tervről.
Körjegyző: A helyi önkormányzatnak az idei évtől minden év február 15 –ig el kell fogadnia
közfoglalkozatási tervét, melyet a kisebbségi önkormányzatnak véleményezni szükséges.
Tavalyi tervhez képest lényegi változás nem történt a község vonatkozásában sem.
Véleményem szerint jól mértük fel a foglalkoztatottak létszámát is. A tervek véleményezésre
a munkaügyi központnak is megküldésre kerültek, pozitív válaszukat megkaptuk.
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Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 4/2010. (I. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja
a helyi önkormányzat 2010. évre szóló közfoglalkoztatási tervét.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
5./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

A 2009. évi költségvetés módosítására azért van szükség, mert év közben a Kisebbségi
önkormányzat több sikeres pályázatot nyújtott be különböző célokra. Ezeknek a nyertes
pályázatoknak szerepelni kell a költségvetésben is.
Elnyert pályázataink a következők: számítógép és programok beszerzésére a MNOÖ
Közgyűlésétől 1.408 Euró támogatásban részesültünk, amit forintra átszámolva kaptunk meg,
és ebből vásároltuk meg a pályázatban elnyert eszközöket. A Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés Oktatási, Kulturális és Sportbizottságától sporteszközök beszerzésére 50 e Ft-ot, és
a Nemzetiségi Bizottság Elnökétől falunapra 50 e Ft-ot nyertünk és ezeket pénzeket
maradéktalanul felhasználtuk. Ezekkel a megnyert a pályázati összegekkel kívánjuk
módosítani a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetést.
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 5/2010. (I. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja
a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
(A módosított költségvetés a jegyzőkönyv része.)
Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést.

Ifj. Dóra Vilmos
Elnök

Baierné Kender Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő
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