Szám: 144-11/2011.



JEGYZŐKÖNYV





Készült: Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 9-én 17,00 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: 	Csényi Ildikó helyettes jegyző megbízásából:
					Dr. Kovács Lajos
			        			      							 
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Oláh László elnökhelyettes
			                
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:
1.	Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről beszámoló.
Előadó: Lajkó Antal elnök             
2.	Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Lajkó Antal elnök
3.	2012. évi munkaterv megvitatása.
Előadó: Lajkó Antal elnök
4.	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 2011. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről beszámoló.

Lajkó Antal elnök: Az Általános Iskola 2011. évi költségvetésének ¾ éves helyzetéről szóló beszámolót a képviselőknek kiküldtük.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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


23/2011. (XII.  09.) NKÖ számú határozat
Borzavár Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének  ¾ éves helyzetéről szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: NKÖ elnöke
Határidő: azonnal


2. Közös Fenntartású Általános Iskola 2012. évi költségvetési koncepciója.

Lajkó Antal elnök: Az Általános Iskola 2012. évi költségvetési koncepcióját a képviselőknek kiküldtük.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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





24/2011. (XII.  09.) NKÖ számú határozat
Borzavár Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetési koncepcióját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: NKÖ elnöke
Határidő: azonnal


3. 2012. évi munkaterv megvitatása

Lajkó Antal elnök: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi munkaterv tervezete a képviselőknek megküldésre került.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

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

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

25/2011. (XII.  09.) NKÖ számú határozat
Borzavár Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervet a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: NKÖ elnöke
Határidő: azonnal

4. Vegyes ügyek

Lajkó Antal elnök: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a megmaradt kb. 10.000,- Ft-ot felhasználjuk még az idén, esetleg készítsünk karácsonyra csomagot olyan gyerekeknek, akik rászorulnak, vagy vigyük át a jövő évre?

Messzinger Norbert képviselő: Vigyük át a következő évre.

Lajkó Antal elnök: Megköszönöm a részvételt, a nyilvános ülést 17,15 órakor bezárom.



					K. m. f.


Lajkó Antal							                 Oláh László		
    elnök							                 jkv. hitelesítő	

