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A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. november 26-án 16,30 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Oláh László			elnökhelyettes
						Messzinger Norbert		képviselő
						Rippertné Daruk Szilvia	képviselő
											 

- Zirc város jegyzőjének képviseletében	Kapitány Zsolt			megb.


Lajkó Antal elnök magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 4 fős testületből 4 fő jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Messzinger Norbert képviselőt javasolja.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz:

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013. (XI. 26..) 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 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz:


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013. (XI. 26.) határozata

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Lajkó Antal István elnök
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Lajkó Antal István elnök
	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének megvitatása

	Előadó: Lajkó Antal István elnök
	Egyéb ügyek





1. napirend

Lajkó Antal elnök kérdezi, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
			
Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

44/2013. (XI. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős:    Lajkó Antal elnök
      Határidő: azonnal



2. napirend

Lajkó Antal elnök elmondja, hogy az iskolai körzethatárt minden évben jóvá kell hagyni a nemzetiségi önkormányzatnak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök előterjesztésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2013. (XI. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2. 037142) felvételi körzete Borzavár és Porva községek teljes közigazgatási területe.  
Felhatalmazza az elnököt a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére történő eljuttatására. 

Felelős: 	Lajkó Antal István elnök
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
                  	2. pont esetében: 2013. november 29.

3. napirend

Lajkó Antal elnök javasolja, hogy a 2014. évi munkatervet az előterjesztés szerint fogadják el.

Kapitány Zsolt önkormányzati osztályvezető elmondja, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a 2014-es választásokon nem lehet német nemzetiségi önkormányzatot alakítani, mivel a népszámláláson Borzaváron mindössze 13-an vallották magukat német nemzetiséghez tartozónak, tehát nem érték el a 30 fős alsó határt.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök előterjesztésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

46/2013. (XI. 26.) határozata

a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Lajkó Antal elnök
Határidő: azonnal, illetve folyamatos


4. napirend

Lajkó Antal elnök javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatását a Borzavár Községi Önkormányzat közmeghallgatása napjára tűzzék ki.
Megköszöni a részvételt és az ülést 16 óra 50 perckor berekeszti.





					K. m. f.



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

