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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. április 30-án 16,30 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Kultúrház, Borzavár, Fő út 41.


Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Oláh László			elnökhelyettes
						Rippertné Daruk Szilvia 	képviselő
						 

- bejelentéssel távol van			Messzinger Norbert		képviselő

- Zirc város jegyzőjének képviseletében	Kapitány Zsolt			megb.


Lajkó Antal elnök magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 4 fős testületből 3 fő jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh László elnökhelyettest javasolja.

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (IV. 30.) 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 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz:

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (IV. 30.) határozata

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

Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló 
Előadó: Lajkó Antal elnök
	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről szóló határozat elfogadása

Előadó: Lajkó Antal elnök
	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Lajkó Antal elnök
	Vegyes ügyek
Napirend 1.

Lajkó Antal elnök kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás? 


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.			
	       	
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2013. (IV. 30.) határozata 

Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
44 128 e forint
bevétellel (függő, átfutó nélkül),
44 227 e forint
kiadással (függő, átfutó nélkül),


0 e forint
felhasznált előző évi pénzmaradvánnyal,


96 e forint
tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal


42 839 e forint
mérlegfőösszeggel

fogadja el.


Felelős: Lajkó Antal István
Határidő: azonnal 




Napirend 2.

Lajkó Antal elnök kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


Előterjesztésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.



Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 
25/2013. (IV. 30.) határozata
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:


	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 


1.
730 e forint
bevétellel (függő, átfutó nélkül),
2.
509 e forint
kiadással (függő, átfutó nélkül),



3.
0 e forint
felhasznált előző évi pénzmaradvánnyal,



4.
0 e forint
finanszírozási bevétellel (függő, átfutó nélkül),
5.
0 e forint
finanszírozási kiadással (függő, átfutó nélkül), és



6.
221 e forint
tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal



7. 
221 e forint
mérlegfőösszeggel

hagyja jóvá.

	A Képviselő-testület az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként, bevételi és kiadási előirányzataihoz viszonyított bevételi és kiadási teljesítési adatait az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 


	A Képviselő-testület a pénzeszközök állományában bekövetkezett változások bemutatását a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


	Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatokat 2012. évben nem végzett, ezzel kapcsolatos kiadásai nem keletkeztek.


	A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradvány kimutatását az 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 


	A 2012. évi módosított pénzmaradvány teljes egészében működési célú pénzmaradvány. Gondoskodni kell a pénzmaradványnak az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.26.) határozatába történő beépítéséről. 


	Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket 2012. évben nem hozott.


	Az Önkormányzat 2012. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.



	A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 



Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: 1.-5. , és 7.-8. pontok esetében azonnal
                 6. pont esetében: 2013. június 30.



Napirend 3.

Lajkó Antal kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Előterjesztésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 
26/2013. (IV. 30.) határozata
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának bevételi és kiadási főösszegét 222 e forintban határozza meg, az alábbiak szerint:

Megnevezés
Előirányzat (e forintban)
Bevételek

Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök
222
Bevételek összesen:
222


Kiadások 

Dologi kiadások
22
Egyéb működési kiadások
200
Kiadások összesen
222


Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: azonnal


Lajkó Antal bejelenti, hogy vegyes ügyek keretében nincs megtárgyalandó ügy, megköszöni a részvételt és az ülést 16 óra 50 perckor berekeszti.



					K. m. f.



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

