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Szám: 144-8/2011.



JEGYZŐKÖNYV





Készült: Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Lajkó Antal elnök
					Oláh László elnökhelyettes
					Rippertné Daruk Szilvia képviselő

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

Lajkó Antal elnök: Tisztelettel köszöntöm a testületi-ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat választott képviselőinek száma 4 fő, jelen van 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
	Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató 

Előadó: Lajkó Antal elnök
	  Dr. Kovács Lajos jegyző
	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Előadó: Lajkó Antal elnök
		  Dr. Kovács Lajos jegyző
	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. Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról tájékoztató 

Lajkó Antal elnök: Az írásos anyag az ülés megkezdése előtt kiosztásra került.
2011. évi támogatásunk a 2010. évről áthozott támogatással együtt 304.000,- Ft. Ebből június 30-ig 94.000,- Ft-ot használtunk fel. A 150.000,- Ft-os falunapi támogatás még nem szerepel, mivel az I. félév zárása után utaltattuk át.

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:


14/2011. (IX.  08.) NKÖ számú határozat
Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Lajkó Antal elnök
Határidő:	azonnal
		

2. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Lajkó Antal elnök: Az írásos anyag megküldésre került a képviselőknek, valamint a hozzátartozó új táblázat kiosztásra került az ülés előtt.

A módosított bevétel 1.200 eFt, a teljesítés 691 eFt. A működési kiadások 27.091 eFt, teljesítés 13.354 eFt. Tájékoztatom a képviselőket, hogy Porva Községi Önkormányzat teljesíti az intézményfinanszírozási kötelezettségét. A nemzetiségi oktatásra 3.600 eFt-ot kaptunk.

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:

15/2011. (IX.  08.) NKÖ számú határozat
Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Lajkó Antal elnök
Határidő:	azonnal


3. Bejelentések, vegyes ügyek

Lajkó Antal elnök: A 11/2011. (V. 13.) számú határozatunkat vissza kell vonni. A gyermeknapra megszavazott 50.000,- Ft-os támogatás nem került átutalásra, mivel az abban foglaltaknak a hivatal nem tudott eleget tenni. Az iskolai kiránduláson részt nem vevő gyermekek részére nem lehet kifizetni a támogatást. Ezért az augusztus 15-i ülésen nem 100.000,- Ft-tal támogattuk a falunapi rendezvényt, hanem 150.000,- Ft-tal.

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:

16/2011. (IX.  08.) NKÖ számú határozat
Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2011. (V. 13.) NKÖ számú határozatot visszavonja.

Felelős: Lajkó Antal elnök
Határidő:	azonnal


Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 16,45 órakor bezárom.


					K. m. f.



Lajkó Antal							        Rippertné Daruk Szilvia		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

