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Szám: 174-7/2012.



JEGYZŐKÖNYV




Készült: Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház


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

Bejelentéssel távol van:		Messzinger Norbert képviselő						       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
			        			      							 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Oláh László elnökhelyettes
			                
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 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
	Tájékoztató a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Lajkó Antal elnök
	  	 Dr. Kovács Lajos jegyző
	Tájékoztató a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Lajkó Antal elnök
	 	 Dr. Kovács Lajos jegyző
	Támogatások elbírálása

Előadó: Lajkó Antal elnök
	Bejelentések, vegyes ügyek	 	 	 

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. I. félévi gazdálkodásáról
 
  
Lajkó Antal elnök: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. 

Kérdések, hozzászólások következnek.

Oláh László elnökhelyettes: Az előirányzatokat több esetben túllépték.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A személyi juttatásoknál van jelentősebb túllépés. A tanárok bérét jogszabály határozza meg. A héten megérkezett a nemzetiségi normatíva, melynek összege kb. hárommillió forint.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


15/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beszámoló a határozat részét képezi.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos



2. Tájékoztató a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Lajkó Antal elnök: Az előterjesztést kiküldtük a képviselőknek. 

Kérdések, hozzászólások következnek

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


16/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beszámoló a határozat részét képezi.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos 


3. Támogatások elbírálása

Lajkó Antal elnök: Jelenleg 570.000,- Ft-ja van a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ennek a felosztásáról kellene döntenünk. Korábban már szó volt róla, hogy az iskolások első füzetcsomagjának költségét átvállaljuk, ez kb. 30.000,- Ft. Javaslom a Templom megvilágítására 50.000,- Ft-ot szavazzunk meg. Az óvodánál szükséges lenne a homokozó betonpárkányát faburkolattal ellátni, illetve festék vásárlása. 

Rippertné Daruk Szilvia képviselő: Árajánlatot kérjünk a homokozó faburkolatának készítésére.

Oláh László elnökhelyettes: Javaslom, hogy az óvodának 100.000,- Ft-os támogatást nyújtsunk és a felhasználásról tájékoztatást kérjünk. Legyen valami nyoma, hogy mire használták fel az összeget.

Lajkó Antal elnök: Egyetértek. A munka megkezdése előtt egy árajánlatot kérjenek be. 

Rippertné Daruk Szilvia képviselő: Támogatom. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: A kifizetés mindenképpen bizonylattal történhet. Megbízási szerződést is lehet kötni a munkálatokra. 

Lajkó Antal elnök: Javaslok az iskolának is 100.000,- Ft-os támogatást állagmegőrzésre, szépítésre, karbantartási munkákra, működéshez szükséges beszerzésekre. Idősek Napjára egyelőre ne különítsünk el pénzt, nem tudni még, hogy milyen formában kerül megrendezésre. A fennmaradó összeget tartalékoljuk pályázati önrészre, lehet, hogy sikerülne pályázni játszótér kialakítására a Petőfi utca elején, vagy a Cuha utcában. Meg kellene vizsgálni a lehetőségét német nemzetiségi óvoda kialakításának, hiszen igénybe lehetne akkor venni a nemzetiségi normatívát. 
Kérem a Jegyző urat, szíveskedjen utánajárni, hogy mik a feltételek a nemzetiségi óvoda kialakításának, mennyi plusz forrást jelente ennek létrehozása? Kérném a játszótér helyének lehetséges meghatározását is.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Utánajárok, tájékoztatom a képviselő-testületet. 

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


17/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva borzavári tanulói első füzetcsomagjának megvásárlására maximum 30.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza az elnököt a számla ellenében történő pénz utalványozására.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos 


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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


18/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom megvilágítására maximum 50.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza az elnököt a számla ellenében történő pénz utalványozására.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos 


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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:
19/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva részére 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére. Az összeget állagmegőrzésre, karbantartási munkákra, működéshez szükséges beszerzésekre lehet fordítani. 

Felkéri az iskola igazgatóját, hogy az összeg bizonylatokkal igazolt felhasználásáról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felhatalmazza az elnököt a bizonylatok alapján történő pénz utalványozására.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos 


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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


20/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva részére 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére. Az összeget a homokozó faburkolattal történő ellátására, festék vásárlására, működéshez szükséges beszerzésekre lehet fordítani. 

Felkéri az óvodavezetőt, hogy a munkálatok elvégzése előtt árajánlatot kérjen, és az elnökkel közösen a kedvezőbb árajánlat alapján döntsenek. 

Megbízza az elnököt a bizonylatok alapján történő pénz utalványozására és a Képviselő-testület tájékoztatására.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos 


4. Bejelentések, vegyes ügyek

Lajkó Antal elnök: A Felvinci látogatáskor vásároltam a Német Nemzetiségi Önkormányzat ajándékaként 6.000,- Ft-ért mézet és 5.400,- Ft-ért bort. Ezen összeg kifizetésére kérném a Képviselő-testület felhatalmazását. Hirtelen, másfél hét alatt szerveződött ez a látogatás, nem volt időm már előzetesen kérni a Képviselő-testület hozzájárulását. 



Rippertné Daruk Szilvia képviselő: Megszavazom, bár nem ferr dolog utólag tájékoztatni bennünket. Mástól tudtuk meg, hogy delegáció indult Felvincre. Ezt a kapcsolatot korábban is elleneztem, nekünk német testvérkapcsolatot kellene találnunk. 

Oláh László elnökhelyettes: Legalább előtte telefonon kaphattunk volna tájékoztatást.

Lajkó Antal elnök: Egyetértek, szándékunkban áll német nyelvterületű (Ausztria, Németország) településsel testvérkapcsolatot kialakítani. Az elképzelés realizálása érdekében tájékozódunk a meglévő személyes kapcsolatok útján és a Borzaváron letelepedett német nemzetiségű lakosoknál. A beszerzett információk alapján fogunk dönteni a kialakítandó kapcsolatról.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


21/2012. (IX.  4.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 9-től 2012. augusztus 12-ig tartó felvinci látogatás költségeire 11.400,- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére. 

Felhatalmazza az elnökhelyettest a pénzösszeg utalványozására.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos 



Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 17,45 órakor bezárom.



					K. m. f.




Lajkó Antal							                 Oláh László		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

