Szám: 144-10/2011.



JEGYZŐKÖNYV





Készült: Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 2-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatáson.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Lajkó Antal elnök
					Oláh László elnökhelyettes
					Messzinger Norbert képviselő
					Rippertné Daruk Szilvia képviselő
						       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Csényi Ildikó helyettes jegyző
			        			      							 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Messzinger Norbert képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető:			 Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

Lajkó Antal elnök: Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat választott képviselőinek száma 4 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Tájékoztató a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról 
Előadó: Lajkó Antal elnök
2.	Egyéb döntést igénylő ügyek

	
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet egyhangúlag elfogadtuk.






NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról

Lajkó Antal elnök: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2010-ben alakult. Azért hoztuk létre, hogy plusz forrásokat tudjunk szerezni a településnek és ezt jótékony célokra felhasználni. Mivel sok kisebbségi önkormányzat alakult, sajnos, csak 200.000,- Ft támogatást kaptunk. Ebből 150.000,- Ft-tal támogattuk a 250 éves jubileumi rendezvényt, 30.000,- Ft-tal az Idősek Napját, illetve az iskolások és óvodások részére adtunk kisebb összegeket.
Úgy gondolom, hogy jó helyre került a pénz.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

2. Egyéb döntést igénylő ügyek

Lajkó Antal elnök: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾ éves helyzetéről szóló beszámolót kiküldtük a képviselőknek.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

21/2011. (XII.  02.) NKÖ számú határozat
Borzavár Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés  ¾ éves helyzetéről szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: NKÖ elnöke
Határidő: azonnal


Lajkó Antal elnök: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozati javaslat a képviselőknek megküldésre került.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:




22/2011. (XII.  02.) NKÖ számú határozat
Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat a tervezett 2012. évi támogatást, 210.000,- Ft-ot dologi kiadásokra tervezi be.

Felelős: Lajkó Antal elnök
Határidő: folyamatos




Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 18,00 órakor bezárom.


					K. m. f.



Lajkó Antal							           Messzinger Norbert		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

