Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület
BAKONYSZENTIVÁN
Szám: 8/2012.
Jegyzőkönyv

Készült Bakonyszentiván község Német Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2012.
december 13-án 18 órakor megtartott nyilvános üléséről és közmeghallgatásról
Az ülés helye: Bakonyszentiván, Rákóczi u. 11.
J e l e n voltak: Földing Ernő elnök, elnök-helyettes, Földing Zoltán, Harninger József
képviselők
Tanácskozási joggal meghívott: Ledó Edit polgármester
Fehér Mária körjegyző címzetes főjegyző
Koncz Gáborné köztisztviselő
Távol maradt: Nagy Ferenc elnök-helyettes
Érdeklődő választópolgár 3 fő
Földing Ernő elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4 fő testületi tag
közül 3 fő megjelent, 1 fő távol maradt, a nemzetiségi önkormányzat testülete határozatképes,
az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Földing Zoltán képviselőt kijelölni, mellyel a testület
egyetértett.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Földing Ernő elnök
2./ Közmeghallgatás
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 2012. 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
megjelenteket. Elmondta, hogy a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat jól
együttműködik, kívánja, hogy ez a jövőben is így legyen. Megköszönte az idősek napja
megrendezéséhez nyújtott anyagi segítséget. A nemzetiségi önkormányzat munkájához sok
sikert kívánt.
Baranyai Miklósné érdeklődő választópolgár köszönetet mondott a kirándulás szervezéséért,
mely minden résztvevő számára tartalmas szórakozást és kikapcsolódást is nyújtott.
Földing Ernő elnök megköszönte a polgármester szavait, valamint a jelenlevőknek a
megjelenést. Köszönetet mondott továbbá a körjegyzőnek és a köztisztviselőknek a 2012. évi
munkájukért, mellyel a nemzetiségi önkormányzat működését segítették.
Több tárgy nem lévén az elnök a nyilvánost ülést 18,30 órakor bezárta.

K. m. f.
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