Szám: 174-4/2012.



JEGYZŐKÖNYV




Készült: Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,45 órai kezdettel megtartott 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
					Szakály Ferencné könyvelő
			        			      							 
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 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	 	 Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi zárszámadása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	  	 Dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	  	 Dr. Kovács Lajos jegyző
4.	Vegyes ügyek
- Jótékonysági bál támogatása
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
Lajkó Antal elnök: Az előterjesztést megküldtük a képviselőknek. Megkérem a jegyző urat, ismertesse az előterjesztést.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Zárszámadáskor a tényadatoknak megfelelően szükséges a költségvetést is módosítani. Az előterjesztésben részletesen szerepel a módosítások magyarázata. 

Lajkó Antal elnök: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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


6/2012. (IV.  26.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének módosítását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beterjesztett költségvetési módosítás a határozat részét képezi.

Felelős: elnök
Határidő: folyamatos


2.  Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi zárszámadása

Lajkó Antal elnök: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérem a jegyző urat, ismertesse a zárszámadási előterjesztést.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A kiküldött előterjesztés részletesen tartalmazza a zárszámadási rendelettervezet magyarázatát. 

Lajkó Antal elnök: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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

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

7/2012. (IV.  26.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi zárszámadását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beterjesztett zárszámadás a határozat részét képezi.

Felelős: elnök
Határidő: folyamatos


3. Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Lajkó Antal elnök: Az előterjesztés a képviselőknek kiküldésre került. 

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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

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

8/2012. (IV.  26.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi zárszámadását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beterjesztett zárszámadás a határozat részét képezi.

Felelős: elnök
Határidő: folyamatos






4. Vegyes ügyek
- Jótékonysági bál támogatása

Lajkó Antal elnök: A határozati javaslat kiküldésre került. 2012. március 10-én az iskola és óvoda támogatására jótékonysági bált rendeztek. Javaslom, hogy 13.000,- Ft-tal támogassuk a rendezvényt, ezzel az összeggel együtt mindkét intézmény 120.000-120.000,- Ft összegben részesül.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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


9/2012. (IV.  26.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése terhére 13.000,- Ft összeget biztosít a 2012. március 10-én megrendezett „Jótékonysági bál”-hoz, amely a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva és a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva támogatására kerül felhasználásra. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a pénz kifizetéséről.

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	azonnal


Lajkó Antal elnök: A testületi ülésekre készült előterjesztéseknek magas az előállítási költsége, pl. papírfelhasználás, festék. Amennyiben képviselőtársaim rendelkeznek laptoppal, úgy javaslom, hogy fordítsunk egy összeget pendrive és a hozzátartozó csatlakozó vásárlására és ezentúl e-mailban küldenék az anyagot.

Rippertné Daruk Szilvia képviselő: Nekem van laptopom, egyetértek.

Oláh László elnökhelyettes: Nekem is van.

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:


10/2012. (IV.  26.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete számítógép tartozékok vásárlására 25.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a pénz kifizetéséről.

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	azonnal



Lajkó Antal elnök: Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 17,55 órakor bezárom.



					K. m. f.



Lajkó Antal							         Rippertné Daruk Szilvia		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

