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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. július 31-én 17,00 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Oláh László			elnökhelyettes
						Messzinger Norbert		képviselő
						Rippertné Daruk Szilvia	képviselő
													 
- Zirc város jegyzőjének képviseletében	Kapitány Zsolt			megb.


Lajkó Antal elnök magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 4 fős testületből 4 fő jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh László elnökhelyettest javasolja.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (VII. 31.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh László elnökhelyettest jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.


Javasolja a meghívóban közzé tett napirendi pontokat tárgyalni.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal határozatot hoz:



Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (VII. 31.) határozata

A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola termeinek műpadló cseréjével kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Lajkó Antal István elnök
2)	Vegyes ügyek


1. napirend

Lajkó Antal elnök elmondja, hogy az általános iskola két termének műpadló cseréjére vonatkozóan kapott egy kedvezőbb árajánlatot, mely 23.760, Ft-tal kevesebb az előző árajánlathoz képest. 

Javasolja, hogy vonják vissza a korábbi határozatot és fogadják el Kalocsai András ajánlatát.


Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal határozatot hoz:



Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2014. (VII. 31.) határozata


	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2014. (VII. 7.)	határozatát visszavonja.

	Felelős: 	Lajkó Antal István elnök
	Határidő: 	azonnal
                  		


Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal határozatot hoz:


Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2014. (VII. 31.) határozata


1.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai	Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola termei műpadló cseréjének	munkadíjára vonatkozóan Kalocsai András vállalkozó (8400 Ajka, Gábor Áron u. 8.)	árajánlatát elfogadja.
2.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt	feladat megvalósításának munkadíjára bruttó 88.000,- Ft összeget, valamint az  	anyagköltségre további 195.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a 2014. évi 	költségvetés terhére.
3.	A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az 1. pontban nevesített vállalkozóval a	vállalkozási szerződés megkötésére.

	Felelős: 	1-3. pontok estében: Lajkó Antal István elnök
	Határidő: 	1-2. pontok esetében: azonnal
                  		3. pont esetében: 2014. augusztus 15.






2. napirend

Lajkó Antal elnök javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, az idén is vállalják át a borzavári gyermekek első füzetcsomagjának költségét. Az igazgatónő kimutatása szerint összességében kb. 37.230, Ft-ba kerülne. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal határozatot hoz:


Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2014. (VII. 31.) határozata



1.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai	Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába járó borzavári tanulók első	füzetcsomagjának költségéhez legfeljebb 40.000,- Ft-os keretösszeget biztosít a 2014. 	évi költségvetés terhére.
2.	A Képviselő-testület utasítja az elnököt jelen határozat Borzavár-Porvai Német	Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részére történő megküldésére.

	Felelős: 	1-2. pontok estében: Lajkó Antal István elnök
	Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
			2. pont esetében: 2014. augusztus 10.
                  		



Lajkó Antal megköszöni a részvételt és az ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.



					K. m. f.



…………………………………………..		   ………………………………………..
     Lajkó Antal BNNÖ elnöke			              Oláh László hitelesítő

