Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület
BAKONYSZENTIVÁN
Szám: 6/2014.
Jegyzőkönyv

Készült a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván Képviselő-testülete 2014.
december 9-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről és közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 11.
J e l e n voltak: Földing Ernő, Nagy Ferenc, Harninger József
képviselők
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Ledó Edit polgármester
Koncz Gáborné köztisztviselő
Érdeklődő választópolgár 4 fő jelent meg.
Földing Ernő elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fő testületi tag
közül 3 fő megjelent, a nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes, az ülést
megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Nagy Ferenc elnök-helyettest kijelölni, mellyel a testület
egyetértett.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván 2014. évi
tevékenységéről
Előadó: Földing Ernő elnök
2./ Közmeghallgatás
3./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 fő képviselő megbízása
Előadó: Földing Ernő elnök
4./ Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Földing Ernő elnök
5./ Egyéb ügyek
A nemzetiségi önkormányzat testülete a javasolt napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
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N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván 2014. évi
tevékenységéről
Előadó: Földing Ernő elnök
2./ Közmeghallgatás
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést.
Ho z z á s z ó l á s o k :
Ledó Edit polgármester köszöntötte a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyilvános ülésén és
közmeghallgatásán megjelenteket. Elmondta, hogy arra törekszik, hogy a települési
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat továbbra is jól együttműködjék. A nemzetiségi
önkormányzat munkájához sok sikert kívánt.
Földing Ernő elnök megköszönte a polgármester szavait, valamint a jelenlevőknek a
megjelenést. Köszönetet mondott továbbá a hivatalnak a 2014. évi munkájáért, mellyel a
nemzetiségi önkormányzat működését segítették.
3./ Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével 2 fő képviselő megbízása
Előadó: Földing Ernő elnök
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 103. § (1)-(2)-(3) bekezdései értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő a
megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31.
napjáig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén
a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban,
természetbeni juttatásban, költségtérítésben. A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési
szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A
képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével –
nyilvános. Tekintettel arra, hogy a testület létszáma 3 fő, bizottság létrehozását nem, 2 fő
képviselő megbízását javasolta: Nagy Ferenc és Harninger József.
Nagy Ferenc elnök-helyettes nyilatkozott, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával
és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
Harninger József képviselő nyilatkozott, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat nyilvántartásával
és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
Földing Ernő elnök kérte a testület döntését.
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
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10/2014. (XII. 9.) határozat
NÉMET
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
BAKONYSZENTIVÁN a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 103. § (3) bekezdése alapján a
nemzetiségi
képviselők
vagyonnyilatkozatának
nyilvántartásával és ellenőrzésével megbízza
NAGY
FERENC és HARNINGER JÓZSEF képviselőt.
4./ Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Földing Ernő elnök
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szervezeti és működési szabályzatban a
változásokat átvezették. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt SZMSZ tervezetet.
Kérte a testület döntését.
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
11/2014. (XII. 9.) határozat
NÉMET
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
BAKONYSZENTIVÁN a Szervezeti és működési
szabályzatát elfogadta.
5./ Egyéb ügyek
-

Idősek napjához hozzájárulás
Előadó: Földing Ernő elnök

Előadó javasolta, hogy az idősek napja támogatásaként 56 x 2 e Ft = 112 ezer Ft-ot adjanak.
Kérte a testület döntését.
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:
12/2014. (XII. 9.) határozat
NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván

az idősek napja rendezéséhez 112 ezer Ft támogatást biztosít.
Felkéri az elnököt, hogy az összeg kifizetésére intézkedjék.
Határidő: 2014. december 14.
Felelős: Földing Ernő
elnök
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-

Döntés a Mikulás csomagokról
Előadó: Földing Ernő elnök

Előadó javasolta, hogy a gyermekek Mikulás csomagjához adjon a Német Nemzetiségi Önkormányzat 22.000 Ft támogatást. Kérte a testület döntését.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatát:

13/2014. (XII. 9.) határozat
NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván

a bakonyszentiváni gyermekek Mikuláscsomagjához
22 ezer Ft hozzájárulást biztosít.
Felkéri az elnököt, hogy az összeg kifizetésére intézkedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Földing Ernő
elnök

Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvánost ülést 17,50 órakor bezárta.

K. m. f.

Nagy Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Földing Ernő
elnök
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