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A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. február 20-án 16,30 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Oláh László			elnökhelyettes
						Messzinger Norbert		képviselő
												
- bejelentéssel távol van			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 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
1/2014. (II. 20.) 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
2/2014. (II. 20.) határozata

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Lajkó Antal István elnök
	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló határozat meghozatala 

Előadó: Lajkó Antal István elnök
	Borzavári Községi Önkormányzat és a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

	Előadó: Lajkó Antal István elnök
	Vegyes ügyek


1. napirend

Lajkó Antal elnök kérdezi, hogy a kiküldött anyaghoz 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

3/2014. (II. 20.) határozata


	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

adatok ezer forintban
Saját bevételek
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
Saját bevételek
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0

	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

adatok ezer forintban
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év

0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0


Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: azonnal



2. napirend

Lajkó Antal elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy 67.000,- Ft támogatást kaptak 2014. évre vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök előterjesztésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.
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4/2014. (II. 20.) határozata

az Önkormányzat 2014. 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) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:
1./ Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését
		(aa) 68 ezer forint költségvetési bevétellel,
		(ab) 68 ezer forint költségvetési kiadással,
		(ac) 0 ezer forint  hiánnyal,
		(ad) 0 ezer forint  belső finanszírozási bevétellel,
		(ae) 0 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és
		(af) 0 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
	(b) Az (a)  pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2014. évi
		(ba) bevételi főösszegét 68 ezer forintban és
		(bb) kiadási főösszegét 68 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel  állapítja meg.
2./ Az Önkormányzat általános és céltartalékot 2014. évben nem képez.
3./ Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.
4./ Az Önkormányzat 2014. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
5./ Az Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségi nincsenek.
6./ Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
7./ Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetési létszámkeretét 0 főben állapítja meg.
8./Az Önkormányzat a 2014. évi összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
9./ Az Önkormányzat a 2014-2017. évek közötti összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
10./	A költségvetési határozat módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
11./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2014. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig) az Önkormányzat Elnöke az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint ezen költségvetési határozatba és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
12./ A költségvetés végrehajtását az Önkormányzat tekintetében a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője köteles ellenőrizni, valamint a belső ellenőrzéssel megbízott szerv, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
13./ Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: 1./- 11./; 13./ pontok esetében: Lajkó Antal István elnök
	  12./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal


3. napirend

Kapitány Zsolt önkormányzati osztályvezető elmondja, hogy a Borzavár Községi Önkormányzattal 2012-ben kötött Együttműködési Megállapodást módosítani szükséges, mivel 2013. január 1-jétől a feladatokat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Az elnök előterjesztésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (II. 20.) határozata

a Borzavár Községi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Borzavár Községi Önkormányzat és a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges egyeztetések lefolytatására és az Együttműködési Megállapodás – esetleges, a Megállapodás tartalmát nem érintő korrekciókkal történő – aláírására.

Felelős: 1.-2. pontok esetében: Lajkó  Antal István elnök
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                  2. pont esetében: 2014. március 14.



Lajkó Antal megköszöni a részvételt és az ülést 16 óra 45 perckor berekeszti.



					K. m. f.



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

