Szám: 174-3/2012.



JEGYZŐKÖNYV





Készült: Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én 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
			        			      							 
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 2012. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	  dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	  dr. Kovács Lajos jegyző
3.	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. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének megvitatása 
 
Lajkó Antal elnök: Az előterjesztést megküldtük a képviselőknek. Megkérem a jegyző urat, ismertesse az előterjesztést.

dr. Kovács Lajos jegyző: Az intézményvezető állította össze az iskola költségvetését. Ez a legszűkösebb költségvetés, ami között még az iskola működhet. Törekedni kell továbbra is a takarékos gazdálkodásra és a plusz források szerzésére.

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:


4/2012. (II.  15.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetését a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: elnök
Határidő: folyamatos


2. Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása

Lajkó Antal elnök: A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Megkérem a jegyző urat, ismertesse a költségvetést.

dr. Kovács Lajos jegyző: A nemzetiségi önkormányzat a tavalyi évben kapott támogatási összeget kapta idén is. A pénz felosztása az elnök úr javaslata alapján történt. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy milyen plusz forrásokat lehet majd szerezni év közben. Egyesületet hozunk létre, ezáltal részt vehetünk pályázatokon. 

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:


5/2012. (II.  15.) NNÖ számú határozat



Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről
225 ezer Ft bevétellel
225 ezer Ft kiadással hagyta jóvá.
adatok eFt-ban
BEVÉTELEK
Megnevezés
eredeti
előirányzat
Állami támogatás
210
Előző évi támogatás
15
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
225


KIADÁSOK
Megnevezés
eredeti
előirányzat
Egyéb anyagbeszerzés
25
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
7
Pénzügyi szolgáltatások 
15
Dologi kiadások összesen:
32
Általános Iskola
20
Napköziotthonos Óvoda
20
Rendezvények
100
Egyesülte létrehozása
18
Pénzeszköz átadás összesen:
158
Tartalék
35
KIADÁSOK ÖSSZESEN
225








Felelős: Lajkó Antal István elnök

Határidő: folyamatos



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



					K. m. f.



Lajkó Antal							         Rippertné Daruk Szilvia		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

