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A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. február 26-án 16,30 órakor megtartott üléséről
























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


Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Messzinger Norbert 		képviselő
						Rippertné Daruk Szilvia 	képviselő 

- bejelentéssel távol van			Oláh László Ferenc		elnökhelyettes

- Zirc város jegyzőjének képviseletében	Kapitány Zsolt			megb.


Lajkó Antal magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület teljes létszámú, így az határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rippertné Daruk Szilvia képviselőt javasolja.

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (II. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rippertné Daruk Szilvia képviselőt 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
6/2013. (II. 26.) határozata

A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Lajkó Antal elnök
	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadása

Előadó: Lajkó Antal elnök
	Vegyes ügyek





Napirend 1.

Lajkó Antal ismerteti az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (II. 26.) határozata

	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek várható összegét

a) 2013. évben 0 forintban,
b) 2014. évben 0 forintban,
c) 2015. évben 0 forintban,
d) 2016. évben 0 forintban állapítja meg.

	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek várható összegét

a) 2013. évben 0 forintban,
b) 2014. évben 0 forintban,
c) 2015. évben 0 forintban,
d) 2016. évben 0 forintban állapítja meg.


Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: azonnal



Napirend 2.

Lajkó Antal ismerteti az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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





Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (II. 26.) határozata
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről



Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

	a) Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését

aa) 222 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 222 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 0 ezer forint hiánnyal,
ad) 0 ezer forint belső finanszírozási bevétellel 
ae) 0 ezer forint külső finanszírozási bevétellel,
af) 0 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2013. évi
ba) bevételi főösszegét 222 ezer forintban,
bb) kiadási főösszegét 222 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
	c) Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.
	Az Önkormányzat általános és céltartalékot 2013. évben nem képez.


	Az Önkormányzat a 2013. évi előirányzat felhasználási tervét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


	Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.


	Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.


	Az Önkormányzat 2013. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.


	Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége, továbbá a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei nincsenek.


	Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetési létszámkeretét 0 főben állapítja meg.


	A Képviselő-testület a felülvizsgált 2012. évi pénzmaradvány megállapításáról a zárszámadási határozattal egyidejűleg dönt. A pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási határozatban állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2013. évi költségvetési határozatának módosításáról.


	A költségvetési határozat módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


	A Képviselő-testület legalább április 30-i, június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.



Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: 1.- 11. pontok esetében azonnal, illetve folyamatos



Napirend 3.

Lajkó Antal bejelenti, hogy vegyes ügyek keretében nincs megtárgyalandó ügy, megköszöni a részvételt és az ülést 16 óra 45 perckor berekeszti.



					K. m. f.



…………………………………………..		………………………………………..
     Lajkó Antal BNNÖ elnöke			    Rippertné Daruk Szilvia hitelesítő

