Szám: 174-8/2012.



JEGYZŐKÖNYV




Készült: Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:				Lajkó Antal elnök
					Oláh László elnökhelyettes
					Messzinger Norbert képviselő 

Bejelentéssel távol van:		Rippertné Daruk Szilvia képviselő						       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
			        			      							 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Messzinger Norbert képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető:			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs


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 beszámolója a 2011-2012-es tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról
Előadó: Lajkó Antal elnök
2.	2012. évi költségvetés módosítása
Előadó: Lajkó Antal elnök
		dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Bejelentések, 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 beszámolója a 2011-2012-es tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról

  
Lajkó Antal elnök: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. 

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


Lajkó Antal elnök: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


22/2012. (X.  31.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012-es tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beszámoló a határozat részét képezi.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos


2. 2012. évi költségvetés módosítása

Lajkó Antal elnök: Jelenleg a számlánkon 535.411,- Ft van, ebből az elmúl ülésen az általános iskolának és óvodának 100.000-100.000,- Ft-ot szavaztunk meg. Döntöttünk arról is, hogy a Templom megvilágítására 50.000,- Ft-ot különítünk el, valamint 30.000,- Ft-ot költöttünk az iskolás gyermekek első füzetcsomagjára, volt egy 20.000,- Ft-os számlám, így 235.000,- Ft felhasználásáról kell döntenünk. 
Javaslom, hogy Mikulás ünnepség keretében 1000,- Ft/fő értékben ajándékozzuk meg a borzavári általános iskolás tanulókat és óvodásokat. Ez kb. 85.000,- Ft. Az Idősek Napját 50.000,- Ft-tal támogassuk, a maradék 100.000,- Ft-ot pedig vigyük át a következő évre. 

Oláh László elnökhelyettes: Egyetértek.


Lajkó Antal elnök: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



23/2012. (X.  31.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a borzavári általános iskolás tanulók és óvodás gyermekek részére 1000,- Ft/fő összegben Mikulás napi ajándék céljára támogatást nyújt a 2012. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza az elnököt a számla ellenében történő pénz utalványozására

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos



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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



24/2012. (X.  31.) NNÖ számú határozat
A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 18-án megrendezésre kerülő Idősek Napjára 50.000,- Ft támogatást biztosít a 2012. évi költségvetése terhére.

Felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 		Lajkó Antal elnök
Határidő: 	folyamatos


3. Vegyes ügyek

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az elmúlt ülésen megbízást kaptam arra, hogy nézzek utána milyen módon lehetne az óvodába bevezetni a német nemzetiségi oktatást, ami által több normatívát lehetne igénybe venni. Beszéltem az óvodavezetővel, aki elzárkózott az elől, hogy valamelyik óvónő elvégezze az ehhez szükséges képzést. 

A nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell határoznia a közmeghallgatás időpontját.




Lajkó Antal elnök: A községi önkormányzat közmeghallgatásától tegyük függővé, előtte legyen egy fél órával.


Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 16,50 órakor bezárom.



					K. m. f.




Lajkó Antal							             Messzinger Norbert		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

