Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől
9162 Bezi, Szabadság u 59.
2/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.
április 6-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./ Zárszámadás megvitatása, elfogadása
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

2./ A helyi önkormányzat zárszámadásának véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

3./ A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi
Nyelvet Oktató Intézmény átszervezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

4./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Zárszámadás megvitatása, elfogadása
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

Elnök: Felkérem a gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a zárszámadásról.
Gazdálkodási előadó: A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évben a központi
költségvetésből működésre 976 e Ft támogatást kapott. Sikeres pályázati szereplésükkel
további pénzeszközökhöz jutottak, így az összes bevételük 2009. évben1.458 e Ft lett. A
Kisebbségi Önkormányzat összes bevételét teljes egészében kiadásaikra fordította. Működési
kiadásaikon túl pályázati pénzből sport-és informatikai eszközöket, számítógép konfigurációt,
szkennert, programokat, önkormányzati támogatásból hordozható számítógépet vásároltak.
Az iskolásokat megajándékozták egy színházi előadással, gyermeknapon légvárral
kedveskedtek nemcsak az iskolásoknak és óvodásoknak, hanem a falu kiskorú gyermekeinek
is. Az iskolásoknak biztosították az ingyenes nemzetiségi tankönyveket. A Kisebbségi
Önkormányzat mikuláskor és karácsonykor sem feledkezett meg az iskolás és óvodás
gyerekről, ajándékcsomaggal kedveskedtek nekik. A Kisebbségi Önkormányzat a
középületekre német felirattal elkészíttette az intézmények nevét és címét is, valamint a
világháborúban elesett névtelen katonák sírjának gondozását is felvállalta.
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 6/2010. (IV. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete az előterjesztés szerint elfogadja a
kisebbségi önkormányzat zárszámadását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
(A zárszámadás a jegyzőkönyv részét képezi.)
2./ A helyi önkormányzat zárszámadásának véleményezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök
Nagy György gazd.főea.

Elnök: Felkérem a gazdálkodási előadónkat, tájékoztassa a testületet a helyi önkormányzat
zárszámadásról.
Gazdálkodási előadó: A Bezi Községi Önkormányzat bevételei a tervezettnek megfelelően
teljesültek. Ettől kivétel az építési telkek értékesítése, ebből 2009. évben 1 db-ot sem sikerült
értékesíteni. 2009. évben bevezetésre került az iparűzési adó, az önkormányzat ezzel az
adónem bevezetésével próbálta kieső bevételét pótolni.

2

Az önkormányzat működési és fejlesztési bevételei nem voltak egyensúlyban, szükség volt
arra, hogy működési kiadásait fejlesztési bevételből finanszírozza.
Az önkormányzat 2009. évben biztosította intézményei működését.
A működési kiadás csekély növekedése a megfontolt kiadásoknak köszönhető. Az
intézmények gazdálkodását szigorúan felügyelete a község vezetése, így elkerülte azt, hogy az
önkormányzat működése veszélybe kerüljön. Intézkedései az elmúlt évek során arra
irányultak, hogy kötelező feladatai nagy részét társulásban lássa el. Az országot sújtó
gazdasági válság azért önkormányzatunkat is érintette. Megnőtt a munkanélküliek száma.
Önkormányzatunk abban tudta segíteni őket, hogy közmunkásként pár hónapra alkalmazta
őket. Támogatta a sport- és tűzoltó egyesületet, hozzájárult a nyugdíjasklub nyári
kirándulásához, szerény falunapot rendezett, karácsonyra megvendégelte a település
nyugdíjasait. Bezi község Önkormányzata a nehéz körülmények ellenére fejleszteni is tudott.
EU-s forrásból falugondnoki kisbuszt vásárolt, befejezte az orvosi rendelő előző évben
megkezdett akadálymentesítését is. A Fűzfa utca villanyhálózatának kialakításához szükséges
pénzeszközt kifizette a kivitelezőnek. Az iskola-óvoda udvarra mászókát készíttetett. A
sportpálya területének kiegészítéséhez földrészletet vásárolt. Az önkormányzatnak 2009. év
végén hitelállománya nem volt, sőt szép összegű pénzmaradvánnyal rendelkezett.
3./ A Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási és Német Nemzetiségi
Nyelvet Oktató Intézmény átszervezése
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

Elnök: Felkérem a körjegyzőt, tájékoztassa a testületet az átszervezés folyamatáról.
Körjegyző: A lébényi testület 17/2010. (II. 25.) számú határozatával előzetes döntést hozott
arról, hogy a fenntartásában működő Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézményt át kívánja szervezni. A
tervezett átszervezés lehetővé tenné egy egységes óvoda-bölcsődei csoport indítását az
óvodában, továbbá az intézmény általános művelődési központtá (ÁMK) való átalakítását
irányozza elő az alábbi intézményegységekkel:
-

Lébényi ÁMK Általános Iskola

-

Lébényi ÁMK Egységes Óvoda- Bölcsőde

-

Lébényi ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

-

Lébényi ÁMK Helytörténeti Gyűjtemény

-

Lébényi ÁMK Jókai Mór Községi Könyvtár

-

Lébényi ÁMK Bezi Óvoda és Általános Iskola Tagintézmény.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése és a 88.§ (5), (6)
bekezdése értelmében a tervezett intézményátszervezés előtt be kell szerezni nemzetiségi
nevelés-oktatás esetén a települési kisebbségi önkormányzatnak a véleményét.
Az intézményátszervezést 2010. szeptember 1-től, a 2010-2011.-es tanévtől javasoljuk
végrehajtani.
A képviselő-testület döntését követően, de még annak hatálybalépése előtt el kell készíteni az
intézmény alapító okiratának és az egyéb intézményi dokumentumok (szervezeti és működési
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szabályzat, közművelődési és pedagógiai program, intézményi minőségirányítási program,
stb.) módosítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe-vételével hagyja jóvá az
intézmény átszervezést.
Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának 8/2010. (IV. 28.) számú határozata
Bezi Német Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Lébény
Nagyközség fenntartásában működő Lébényi Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény 2010. szeptember 1-től
általános művelődési központtá, Lébényi Általános Művelődési Központ névvel, az alábbi
intézményegységekkel történő átszervezéséhez:
¾ Lébényi Általános Iskola és Német Nemzetiségi
Nyelvet oktató Iskola
¾ tagintézménye: Bezi Óvoda és Általános Iskola és
Német Nemzetiségi Nyelvet oktató Iskola
¾ Lébényi Egységes Óvoda- Bölcsőde;
¾ Lébényi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény;
¾ Lébényi Helytörténeti Gyűjtemény;
¾ Lébényi Jókai Mór Községi Könyvtár.
Jóváhagyja Lébény Nagyközség és Bezi Község Önkormányzatának átszervezéssel
kapcsolatos döntését.
Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző
Határidő: 2010. szeptember 1-től folyamatos
4./ Egyéb időszerű kérdések
Előadó:

ifj. Dóra Vilmos elnök

Más hozzászólás nem volt, így az elnök berekesztette az ülést.

Ifj. Dóra Vilmos
Elnök

Baierné Kender Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő
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