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Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 

B A K O N Y S Z E N T I V Á N 

 

Szám: 7/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült  Bakonyszentiván község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2012. 

november 29-én 17,30 órakor  megtartott nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 37. 

 

J e l e n   voltak:  Földing Ernő elnök, Földing Zoltán képviselő, Harninger József, Nagy  

                            Ferenc  testületi tagok   

 

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző 

                                                    Koncz Gáborné köztisztviselő 

 

Földing Ernő elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4  fő testületi tag  

közül 4 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: 

 

N a p i r e n d 

 

 

1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról  

     Előadó: Földing Ernő elnök   

 

2./ Költségvetési koncepció 2013. évre 

     Előadó: Földing Ernő elnök   

 

3./  Egyéb ügyek 

 
 

A testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta.  

 

 

 

N a p i r e n d   tárgyalása: 

 

1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról  

     Előadó: Földing Ernő elnök   
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  Kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. Kérte a testület döntését.  

 

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatát: 

 

 

9/2012. (XI. 29.) határozat 
 

NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván  

a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 

megtárgyalta, és azt a határozat melléklete szerinti  

tartalommal elfogadja.  

 

 

 

2./ Költségvetési koncepció 2013. évre 

     Előadó: Földing Ernő elnök   

 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  Kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. Kérte a testület döntését.  

 

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatát: 

 

 

10/2012. (XI. 29.) határozat 
 

NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván  

a 2013. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, és 

azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

3./  Egyéb ügyek 

 

-    Idősek napjához hozzájárulás 

     Előadó: Földing Ernő elnök 

 

Előadó javasolta, hogy az idősek napja támogatásaként 56 x 2 e Ft = 106 ezer Ft és a 

vendéglátás költségeire 100 ezer Ft  támogatást.  Kérte a testület döntését.  

 

 

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatát: 

 

 

11/2012. (XI. 29.) határozat 
 
NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván  

az idősek napja rendezéséhez 212 ezer Ft támogatást biztosít.  

Felkéri az elnököt, hogy az összeg kifizetésére intézkedjék.  
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Határidő: 2012. december 16.   

Felelős:   Földing Ernő   

               elnök  
                

 

-    Döntés a Mikulás csomagokról 

     Előadó: Földing Ernő elnök 

 

Előadó javasolta, hogy a gyermekek Mikulás csomagjához adjon a Német Nemzetiségi  

Önkormányzat 20.000 Ft támogatást. Kérte a testület döntését.  

 

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatát: 

 

12/2012. (XI. 29.) határozat 
 
NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván 
a bakonyszentiváni gyermekek Mikuláscsomagjához 

20 ezer Ft  hozzájárulást biztosít.  

Felkéri az elnököt, hogy az összeg kifizetésére  intézkedjék.  

 

Határidő: 2012. december 6. 

Felelős:   Földing Ernő  

               elnök 

 

 

- Közmeghallgatás  

    Előadó: Földing Ernő elnök   

 

Előadó javasolta, hogy a közmeghallgatást 2012. december 13-án csütörtökön 18 órakor 

tartsák a nemzetiségi iroda tanácskozótermében. Felkérte a körjegyzőt, hogy a meghívók és az 

előterjesztés elkészítésére intézkedjék. Kérte a testület döntését.  

 

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 

határozatát: 

 

13/2012. (XI. 29.) határozat 
 
NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszentiván 
közmeghallgatást tart 2012. december 13-án csütörtökön 18 órakor 

a nemzetiségi iroda tanácskozótermében.  

Felkérte az elnököt, hogy erről a választópolgárokat hirdetmény 

útján értesítse.  

 

Határidő: 2012. december 6. 

Felelős:   Földing Ernő 

               elnök 
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Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvánost ülést 18 órakor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

Nagy Ferenc                                                                                                     Földing Ernő 

jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                           elnök 

 

 
 

 

 

 


