Szám: 174-6/2012.



JEGYZŐKÖNYV




Készült: Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án 16,45 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:				Lajkó Antal elnök
					Oláh László elnökhelyettes
					Messzinger Norbert képviselő
					Rippertné Daruk Szilvia képviselő 

						       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző

			        			      							 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Rippertné Daruk Szilvia képviselő

			                
Jegyzőkönyvvezető:			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó


Lajkó Antal elnök: Tisztelettel köszöntöm a testületi-ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat választott képviselőinek száma 4 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Lajkó Antal elnök
2.	Bejelentések, vegyes ügyek
- Templom felújításának támogatása
- Falunapi rendezvény támogatása
- Felvinc testvértelepülésre történő látogatáshoz ajándék vásárlása


	 	 
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.



NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
 
 
Lajkó Antal elnök: A határozati javaslatot megküldtük a képviselőknek. 
Év elején meghoztuk a feladataink ellátásához szükséges határozatokat, valamint határidőn belül mindig elküldtük a testületi ülés jegyzőkönyveit, ezért 500.558,- Ft feladatalapú támogatást kaptunk. Ezzel az összeggel szükséges megemelni a 2012. évi költségvetésünk bevételi főösszegét.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


12/2012. (VIII.  6.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 500.558,- Ft összeggel - a 2012. évi feladatalapú támogatással – módosítja  2012. évi költségvetésének bevételi összegét.

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos


2. Bejelentések, vegyes ügyek
- Falunapi rendezvény támogatása

Lajkó Antal elnök: A 2012. július 21-én megrendezett Falunapra javaslom, hogy 70.000,- Ft-os támogatást biztosítsunk. 

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


13/2012. (VIII.  6.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 21-én megtartott Borzavári Falunapra 70.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő:	folyamatos


- Templom felújításának támogatása

Lajkó Antal elnök: A határozati javaslatot megkapták a képviselők. Várom a véleményeket, támogassuk-e a Templom felújítási munkálatait?

Oláh László elnökhelyettes: Azért alakultunk, hogy az iskolát és óvodát támogassuk. A Templomba nem járnak sokan. Ésszerűbb dolgokra kellene fordítani a pénzt.

Rippertné Daruk Szilvia képviselő: Látványosabb dolgokra kellene fordítani a pénzt. A virágosítás is nagyon jól sikerült.

Lajkó Antal elnök: A Templom elé két padot kellene kihelyezni. Javaslom, hogy szeptember elején tartsunk egy ülést, addig kérek be több ajánlatot a padok elkészítésére vonatkozóan. 
Javaslom, hogy a Templom megvilágítására is biztosítsunk majd fedezetet, négy reflektort kellene vásárolni, kb. 20.000,- Ft-ból megoldható.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kommunikációs hiba történt a pénzügy és a vezetők között, ezért pénzügyi probléma merült fel. Az év elején az OTP a 18 millió Ft-os hitelkeretet 12 millió Ft-ra csökkentette. A falunapi költségekre ugyan pályázaton nyertünk 1.668.718,- Ft-ot, de ezt az összeget meg kell előlegezni, és csak a kifizetett számlák alapján történhet a visszaigénylés. A munkabér hitelt nem vettük fel, így pénzügyi problémák adódtak. Arra kérem a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy egy hónapra adjanak át 500.000,- Ft-ot. Szeptemberben normalizálódik a pénzügyi helyzet, megkapjuk a falunapra nyert összeget és 15-ig befolynak az adóbevételek is.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lajkó Antal elnök: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


14/2012. (VIII.  6.) NNÖ számú határozat
A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel – a Falunap rendezvény pályázati támogatás számlái rendezése miatt – 500.000,- Ft-ot 2012. szeptember 15-ig átad Borzavár Községi Önkormányzatnak.

A pénzösszeg átutalására felhatalmazza az elnököt.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	azonnal



A további napirend tárgyalása jelenleg oka fogyottá vált. Az átadott pénzösszeg visszautalása után a napirendet újra tárgyalja a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete


Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 16,55 órakor bezárom.



					K. m. f.




Lajkó Antal							         Rippertné Daruk Szilvia		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

