Szám: 174-2/2012.



JEGYZŐKÖNYV





Készült: Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án 16,45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános rendkívüli ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Lajkó Antal elnök
					Oláh László elnökhelyettes
					Messzinger Norbert képviselő
					Rippertné Daruk Szilvia képviselő 16,50-től
						       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
			        			      							 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Messzinger Norbert képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető:			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

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.	Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	  dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Lajkó Antal elnök
	  dr. Kovács Lajos jegyző
3.	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. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Lajkó Antal elnök: Az előterjesztést megküldtük a képviselőknek. Megkérem a jegyző urat, ismertesse az előterjesztést.

dr. Kovács Lajos jegyző: A Parlament elfogadta az új nemzetiségi törvényt, ennek megfelelően egy új Szervezeti és Működési Szabályzat került megalkotásra. A nemzetiségi önkormányzatnak június végéig kell megalkotni az új SzMSz-t, de változott az elnevezés, új törzskönyvi bejegyzés szükséges, adószámot kell kérni, ezért a jogszabályi keretek között kidolgoztam az új SzMSzt-t, melynek mellékletét képezi a pénzügyi kötelezettségvállalás és ellenjegyzés teljesítéséről rendelkező szabályzat. A későbbiekben bármikor módosítható.

Lajkó Antal elnök: Az SzMSz tervezet alapnak jó, évközben bármikor módosítható. Javaslom, hogy fogadjuk el.

-	Rippertné Daruk Szilvia képviselő 16,50-kor megérkezett.


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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


2/2012. (II.  02.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak mellékletét a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal


2. Együttműködési megállapodás módosítása

Lajkó Antal elnök: Az együttműködési megállapodást tervezetét a képviselők megkapták. Megkérem a jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
 
dr. Kovács Lajos jegyző: A törvény meghatározta azokat a kötelező elemeket, amelyeket az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell. Ennek megfelelően készítettem el a megállapodást, a későbbiekben, ha van rá igény, bármikor módosítani lehet. Az együttműködési megállapodás az SzMSz mellékletét képezi.

Lajkó Antal elnök: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


3/2012. (II.  02.) NNÖ számú határozat
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt Együttműködési megállapodást a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Az Együttműködési megállapodás az SzMSz mellékletét képezi.

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

 

Lajkó Antal elnök: Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 17,55 órakor bezárom.



					K. m. f.



Lajkó Antal							          Messzinger Norbert		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

