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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. július 7-én 18,00 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 Oláh László képviselőt javasolja.

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


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (VII. 7.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh László 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
15/2014. (VII. 7.) határozata

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

Településszépítési munkákkal kapcsolatos döntések meghozatala
	Előadó: Lajkó Antal István elnök
2)	Vegyes ügyek


1. napirend

Lajkó Antal elnök elmondja, hogy a kereszt felújítására és áthelyezésére vonatkozó árajánlatban szereplő összeget soknak tartja. Javasolja, hogy társadalmi munkában újítsák fel a keresztet és csak az anyagárra biztosítsanak egy összeget. A keresztet augusztus 20-án ünnepélyes keretek között szeretné átadni.

Oláh László elnökhelyettes nem ért egyet azzal, hogy a kereszt felújítására pénzügyi fedezetet biztosítsanak. 

Rippertné Daruk Szilvia képviselő az anyagköltségre 50.000,- Ft-ot javasol.


Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:



Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2014. (VII. 7.) határozata


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Borzavár, Fő út 104. számú ingatlan előtti kereszt - társadalmi munkában történő - rendbetételét és áthelyezését. Az anyagköltségre 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint keretösszeget biztosít.
	A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt feladat megvalósításának keretösszegét a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.

	Felelős: 	1-2. pontok estében: Lajkó Antal István elnök
	Határidő: 	1-2. pontok esetében: azonnal
                  		
		

Lajkó Antal elnök javasolja, hogy az árkok lefedésére fogadják el az AMBISZA Kft. árajánlatát. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014. (VII. 7.) határozata



1.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár, Fő út	93. és 100. házszámú ingatlanok előtti árkok lefedésére vonatkozóan az AMBISZA	Építőipari Kft. (8420 Zirc, Fáy András u. 5.) árajánlatát elfogadja.
2.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt	feladatok megvalósítására bruttó 164.722,- Ft összeget biztosít a 2014. évi 	költségvetés 	terhére.


3.	A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az 1. pontban nevesített vállalkozással a	vállalkozási szerződés megkötésére.

	Felelős: 	1-3. pontok estében: Lajkó Antal István elnök
	Határidő: 	1-2. pontok esetében: azonnal
                  		3. pont esetében: 2014. július 20.
		


Lajkó Antal elnök javasolja, hogy az iskolai termek műpadlóinak cseréjére vonatkozóan az olcsóbb árajánlatokat fogadják el, munkadíjra az ajkai Ez nem semmi Kft., anyagköltségre pedig a z N. Plast Bt. ajánlatát. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2014. (VII. 7.) határozata



1.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai	Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola termei műpadló cseréjének	munkadíjára vonatkozóan az „Ez nem semmi Kft.” (8400 Ajka, Fő út 14.) árajánlatát	elfogadja.
2.	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt	feladat megvalósításának munkadíjára 88.000,- Ft  + ÁFA összeget, valamint, az  	anyagköltségre további 195.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a 2014. évi 	költségvetés terhére.
3.	A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt az 1. pontban nevesített vállalkozással a	vállalkozási szerződés megkötésére.

	Felelős: 	1-3. pontok estében: Lajkó Antal István elnök
	Határidő: 	1-2. pontok esetében: azonnal
                  		3. pont esetében: 2014. július 20.








Lajkó Antal megköszöni a részvételt és az ülést 18 óra 30 perckor berekeszti.



					K. m. f.



…………………………………………..		   ………………………………………..
     Lajkó Antal BNNÖ elnöke			              Oláh László hitelesítő

