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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. október 1-jén 17,30 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Borzavár, Kultúrház

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

- bejelentéssel távol van:			Messzinger Norbert		képviselő
													 
- Zirc város jegyzőjének képviseletében:	Kapitány Zsolt			megb.


Lajkó Antal elnök magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 4 fős testületből 3 fő jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh László elnökhelyettest javasolja.

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


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (X. 1.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh László elnökhelyettest jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.


Javasolja a meghívóban közzé tett napirendi pontokat tárgyalni.

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



Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014. (X. 1.) határozata

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésével kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Lajkó Antal István elnök
2) Vegyes ügyek




1. napirend

Lajkó Antal elnök elmondja, hogy dönteni kell a 250.000,- Ft sorsáról. Több dolgot is javasol: Idősek Napját lehetne tartani a Hotel-Szépalmában, vagy minden családnak ajándékot vásárolni, illetve a nemzetiségi iskolai oktatást támogatni. 

Oláh László elnökhelyettes szerint az ajándékvásárlás nem jó, még 1000,- Ft sem jutna családonként. Egyetért az iskola támogatásával.

Rippertné Daruk Szilvia képviselő szintén egyetért a nemzetiségi oktatás támogatásával.


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

Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2014. (X. 1.) határozata


	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részére - német nyelv és számítástechnika oktatásához szükséges eszközök, oktató anyagok beszerzésére -  150.000,- Ft-os keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.

2.	A Képviselő-testület utasítja az elnököt jelen határozat Borzavár-Porvai Német 	Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részére történő megküldésére.

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


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


Borzavár  Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2014. (X. 1.) határozata


	Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 12. napjával megszűnik.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy sem törzsvagyonnal, sem pedig használatba kapott vagyonnal nem rendelkezik.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2014. évi működési költségvetési támogatás 67 678.- Ft, azaz Hatvanhétezer-hatszázhetvennyolc forint összegéből a 2014. november és december hónapokra járó 11 280.- Ft, azaz Tizenegyezer-kettőszáznyolcvan forint időarányos támogatás nem illeti meg az Önkormányzatot.
A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy gondoskodjon a 3. pontban meghatározott, az Önkormányzatot meg nem illető működési költségvetési támogatás visszautalásáról.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a 2014. évi feladatalapú költségvetési támogatás 584 792.- Ft, azaz Ötszáznyolcvannégyezer-hétszázkilencvenkettő forint összegét 2014. évben maradéktalanul felhasználta. 
	A Képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy az Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11748117-15777610-00000000 számú elszámolási számláját szűntesse meg oly módon, hogy a zárlati és egyéb költségek felszámítása után fennmaradó egyenleg a Borzavár Manókert Óvoda OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11748117-16880966-00000000 számú számlájára kerüljön átvezetésre a borzavári gyermekek óvodai nevelésének támogatása céljából. 
	A Képviselő-testület utasítja az elnököt, és felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét hogy a megszűnéssel kapcsolatos egyéb, előző pontokban nem részletezett intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: 1-6. pontok esetében: Lajkó Antal István elnök
             7. pont esetében: Lajkó Antal István elnök, Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1-3. és a 5. pont esetében: azonnal
                4. és az 6-7. pontok esetében: 2014. október 12.

			

2. napirend

Bejelentés nem hangzik el.

Megköszöni a részvételt és az ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.



					K. m. f.



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

