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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. március 26-án 17,00 órakor megtartott üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Kultúrház, Borzavár, Fő út 41.


Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Oláh László			elnökhelyettes
						Messzinger Norbert 		képviselő
						 

- bejelentéssel távol van			Rippertné Daruk Szilvia	képviselő

- Zirc város jegyzőjének képviseletében	Tipoldné Tégi Ilona		megb.


Lajkó Antal magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 4 fős testületből 3 fő jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Messzinger Norbert képviselőt javasolja.

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

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Messzinger Norbert képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.




Javasolja a meghívóban közzé tett napirendi pontokat tárgyalni.
Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz:

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (III. 26.) határozata

A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.	Támogatási ügyek megvitatása
Előadó: Lajkó Antal elnök
2.	Vegyes ügyek
-	Együttműködési megállapodás megvitatása
Előadó: Lajkó Antal elnök





Napirend 1.

Lajkó Antal elmondja, hogy a tavalyi évről kb. 220.000,- Ft pénzmaradványunk keletkezett, melyből 100.000,- Ft-tal a Gyermeknapi rendezvényt szeretné támogatni, 120.000,- Ft-ot pedig az óvodai eszközök és játékok beszerzésére fordítanának.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meg kell határozni a támogatási célokat, melyek alapján döntenek a feladatalapú támogatás összegéről. 2013-ban a következő célokra kívánnak támogatást biztosítani: idősek napi, falunapi és német nemzetiségi rendezvény, általános iskolás tanulók füzetcsomagjának költsége, testvértelepülési kapcsolat kiépítése, delegáció fogadása,  iskolában a német nyelv oktatásához szükséges eszközök, oktató anyagok biztosítása, német kultúra ápolása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május végén tartandó Gyermeknapi rendezvényhez a 2012. évi pénzmaradvány terhére 100.000,- Ft-os támogatást biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

Felkéri a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva igazgatóját és a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva vezetőjét a Gyermeknapi programok megszervezésére. 

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: azonnal


Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva részére eszközök és játékok beszerzésére a 2012. évi pénzmaradvány terhére 120.000,- Ft-os támogatást biztosít a 2013. évi költségvetésében. 

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: azonnal

Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a Borzavár Községi Önkormányzat által rendezendő Idősek Napi rendezvényhez.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos



Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a Borzavár Községi Önkormányzat által rendezendő Falunapi rendezvényhez.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos




Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a Német Nemzetiségi Nap rendezvényhez.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos



Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva borzavári tanulói füzetcsomagjának költségéhez.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos



Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva intézménynek a német nyelv oktatásához szükséges eszközök, oktató anyagok beszerzésére.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos



Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít német nyelvterületen testvértelepülési kapcsolat kialakítására.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos



Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a testvértelepülési delegáció fogadására.

A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos




Az elnök indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.				       	

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (III. 26.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésében támogatást biztosít a német kultúra ápolására.


A támogatás összegét és módját a 2013. évi feladatalapú támogatás összegének ismeretében határozza meg.

Felelős: Lajkó Antal István elnök
Határidő: folyamatos




Napirend 2.

Lajkó Antal elmondja, hogy megkeresés érkezett a Bar-So Kft. – „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár Szerkesztőség részéről „A borzavári németek története, hagyományai, rendezvényei” című videofilm készítésével kapcsolatban. A feladatalapú támogatás keretében lehet pályázni a helyi német közösség történetének bemutatására. Első körben egy együttműködési megállapodást kellene kötni, amely még nem jelent kötelezettséget, csak abban az esetben történik megbízási szerződés kötése, ha a feladatalapú támogatás keretében pénzügyi forrást biztosítanak. A videofilm elkészítésére a megállapodásban 114.300,- Ft-os költség szerepel, ez azonban az elnyert összeg ismeretében változhat.


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Előterjesztésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (III. 26.) határozata

1. Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti a helyi német nemzetiségi közösség történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos teendőket. E feladat keretében a 2013-as évben a következő tételek elektronikus közzétételét és terjesztését kívánja megvalósítani az „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár különleges infrastruktúrája segítségével.

A borzavári németek története, hagyományai, rendezvényei – 15 perces videofilm

									30.000,- Ft + 27 % (ÁFA)
Beitrage zur Volkskunde der Ungarndeutschen 24. c. kötet (2009)

									60.000,- Ft + 27 % (ÁFA) 
									90.000,- Ft + 27% (ÁFA)
							Összesen:      114.300,- Ft


								

2. Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az elnököt az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Lajkó Antal elnök
Határidő: 1. pont esetében 2013. november 15.
	     2. pont esetében azonnal
                 


Lajkó Antal megköszöni a részvételt és az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.



					K. m. f.



…………………………………………..		………………………………………..
     Lajkó Antal BNNÖ elnöke			    Messzinger Norbert hitelesítő

