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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. június 3-án 18,00 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Messzinger Norbert		képviselő
						Rippertné Daruk Szilvia	képviselő
												
- bejelentéssel távol van			Oláh László			elnökhelyettes						 
- 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 Messzinger Norbert képviselőt javasolja.

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (VI. 3.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Messzinger Norbert 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
11/2014. (VI. 3.) határozata

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

Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői megbízása 
	Előadó: Lajkó Antal István elnök
	Támogatási ügyek megvitatása

	Előadó: Lajkó Antal István elnök
3)	Vegyes ügyek


1. napirend

Lajkó Antal elnök szerint korrekt és komplett a pályázat. 

Ringhoffer Jánosné pályázó elmondja, hogy eddig is és ezután is a legfontosabb feladatuk a jogszerű és takarékos gazdálkodás. Eszközállományuk fejlesztését az előző években is pályázatból oldották meg. A nemzetiségi önkormányzattól többször kaptak támogatást, melyet igyekeztek a nyelvoktatás fejlesztésére fordítani, logikai játékokat, könyveket, hanganyagot, eszközöket, fénymásolópapírt vásároltak. Az iskola állami fenntartásába kerülése óta is folyamatosan kapcsolatot tartanak az önkormányzatokkal, hiszen továbbra is a két település gyermekeit oktatják. Ez nem napi munkakapcsolatot jelent az önkormányzatokkal, hanem többnyire a rendezvények megtartásával kapcsolatosak. Eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a településen nyolc osztályos oktatás folyjon, és ezután is erre fognak törekedni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
			
Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.



Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 
12/2014.(VI. 3.) határozata

1./	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői feladatok ellátására Ringhoffer Jánosné szül: Nyul Mária Ilona 8428 Borzavár, Fő út 74. szám alatti lakos megbízásával.
2./ A képviselő-testület utasítja az elnököt jelen határozatnak a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Előkészítő Bizottsága részére történő megküldésére.

Felelős:    1./- 2./ pont esetében: Lajkó Antal elnök
Határidő:1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2014. június 10.


2. napirend

Lajkó Antal elnök az előterjesztésben három támogatási célt jelölt meg, várja a képviselők véleményét.

Rippertné Daruk Szilvia és Messzinger Norbert képviselők nem támogatják a fűnyíró traktor vásárlását.

Lajkó Antal elnök kérdezi az igazgató asszonyt, hogy az iskolában szükség van-e felújításra vagy kell-e valami a nemzetiségi oktatáshoz?

Ringhoffer Jánosné igazgató válaszában elmondja, hogy műpadló cserére szükség lenne. Vállalja, hogy erre vonatkozóan beszerzi az árajánlatokat. Utánanéz, hogy a nemzetiségi oktatáshoz milyen eszközökre van szükség.
Lajkó Antal elnök javasolja, hogy három feladatra: kereszt felújítására, árkok lefedésére, iskolában műpadlók cseréjére két-két árajánlatot kérjenek és a képviselő-testület dönt majd a megvalósításról.

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



                  

Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014. (VI. 3.) határozata


1./ Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete árajánlatok bekérésére utasítja az elnököt  

a)	Fő út 104. számú ház előtt kereszt felújítása és áthelyezése,
b)	Fő út 93. és 100. házszámú ingatlanok előtt árkok lefedése,
c)	Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola termeinek műpadló 	cseréje

vonatkozásban.

2./ Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy az 1./ pontban megnevezett célokra beérkezett árajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: 	1./ és 2./ pont esetében: Lajkó Antal István elnök
Határidő: 	1./ pont esetében: 2014. június 30.
		2./ pont esetében: 2014. július 31.


Lajkó Antal megköszöni a részvételt és az ülést 18 óra 20 perckor berekeszti.



					K. m. f.



…………………………………………..		   ………………………………………..
     Lajkó Antal BNNÖ elnöke			        Messzinger Norbert hitelesítő

