JEGYZÕKÖNYV
Készült: A Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat – Maaner Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. április 24.-én, délután
16.30 - kor, Mány Község Önkormányzata Hivatalában megtartott évi rendes,
nyilvános ülésén.
Jelen vannak: Fuchs János elnök
Fuchs Orsolya képviselő
Payer Imre képviselő
Dr Majoros Ildikó körjegyző
Igazoltan távol: Molnos Kőszegi Anita elnök-helyettes
Jelen van továbbá: Rácz Andrea jegyzőkönyvvezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Fuchs János elnök:
Üdvözlöm a megjelenteket, az ülést megnyitom.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 4 fős Képviselő-testületből 3 fő
képviselő megjelent.
A jegyzőkönyv-hitelesítő személyére javaslom Payer Imre képviselőt.
A javaslatot a Képviselő-testületből jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja, így a jegyzőkönyv hitelesítő: Payer Imre képviselőt.
Fuchs János elnök:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi javaslatot az alábbiak szerint
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. 04. 24. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Zárszámadás elfogadása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
A 4 fős Képviselő-testületből jelen lévő 3 fő képviselő 3 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
19/2012. (IV.24.) Német Nemzetiségi Határozat
Tárgy: A 2012. 04. 24. –i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása
1. Zárszámadás elfogadása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Fuchs János elnök
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1.Napirendi pont: Zárszámadás elfogadása
Fuchs János elnök:
Tisztelt Képviselő-testület!
Röviden ismertetném az előterjesztéshez is csatolt, a Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
Önkormányzatunk legfontosabb bevételi forrása a központi költségvetéstől kapott
állami támogatás, és a feladatalapú támogatás.
Kisebbségi önkormányzatunk részére, a törvényi rendelkezés értelmében a
támogatás értékű működési bevétel 209.539,- összeg februárban meg érkezett
számlánkra.
A feladatalapú támogatás – mely tekintélyes összeg – 2.434.806,-Ft is átutalásra
került.
Működési célú pénzeszköz átvétel a települési önkormányzat 2010.évi támogatása
50.000,-Ft, szintén a települési önkormányzat 2011.évi támogatása 300.000,-Ft
126.531,-Ft Német Kisebbségi Önkormányzat DSK támogatás.
A legnagyobb bevételi forrásunk a KIM pályázat által elnyert 950.000,-Ft volt. A
háromnegyedévi beszámoló óta 45.000,-Ft jóváírás történt a Fejér Megyei Német
Önkormányzattól pályázat útján, valamint 30.000,-Ft-ot utaltak számlánkra a
"Történelmi hagyományok ápolása címén" (FM Önkormányzat)
Az egyéb sajátos bevétel 4.000,-Ft kalendárium befizetése volt.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a kamatot tartalmazza, mely 28 ezer forint.
A pénzmaradványunkat igénybe vettük.
Kiadásaink nagyobb tétele a Svábok Egyesületének támogatása volt, mely 950 ezer
forint pénzeszköz átadás, valamint Tehetséggongozó alapítvány részére átutalt
10.000,-Ft, 40.000,-Ft a Tánccsoport támogatására, 40.000,-Ft (Búcsú)a zenekar
támogatására, 30.000,-Ft a Mányi Svábok Egyesületének a támogatására (karácsony),
1.460e,-Ft a fűtésjkorszerűsítésre.
Készletbeszerzések élelmiszerek ára, koszorúk és és naptár bekerülési költségeit
tartalmazzák.
Hajtóanyag (gázolaj) 88.631,Ösztöndíjat 1 tanuló részére két részletben fizettünk ki.
Egyéb szolgáltatások 2 fő harmonika tábor költségeit tartalmazzák
Bankköltség 1 ezer forint.
Az egyéb díjak aNémet önkormányzatnak 2010.évi tagdíja 5.000 Ft, valamint Német
Önk.Egyesület tagdíja , mely 5-5 ezer forint volt.
A telefonszámlák tárgyidőszak végéig 52.800,-Ft-ot tettek ki. A fenti kifizetések ÁFA
vonzatán kívül más tétel nem került kifizetésre.
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Kérem, a zárszámadásról szóló határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés zárszámadás elfogadásáról
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Német
Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Fuchs János elnök
Határidő: azonnal
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e észrevételük, illetve javaslatuk a
határozati javaslattal kapcsolatosan?
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
A 4 fős testületből jelenlévő 3 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
20/2012 (IV.24.) Német Kisebbségi Határozat
Tárgy: Döntés zárszámadás elfogadásáról
Mányi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzata
–
Maaner
Deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Német
Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Fuchs János elnök
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: Bejelentések
Kérdezem, hogy van-e még bárkinek egyéb bejelenteni valója?
Ha nincs, megköszönöm a képviselők, és a jelenlevők megjelenését, és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését 16 óra 53 perckor
bezárom.

K. m. f.

Fuchs János
elnök

Payer Imre
jkv.hitelesítő
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