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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 14-én 19,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
 						Kuti Vilmos 			képviselő
     
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző
						 
										
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

80/2015. (XII. 14.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szerződések megkötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2016. évi szolgáltatási díjai

     	 Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Helyi adó rendelet módosítás tervezetének véleményezésre történő megküldéséről szóló döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok)


III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015. (XII. 18.)) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról



2) Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

81/2015. (XII. 14.) határozata
Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét jelen határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos



3) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2015.(XII. 14.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzést végző szerv részére.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1. pont esetében azonnal
                    2. pont esetében 2015. december 31.




4) Intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szerződések megkötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

83/2015. (XII. 14.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelen előterjesztés, 3. mellékletében található szerződésnek megfelelően, Zirc Városi Önkormányzattal – a Zirc, Köztársaság u. 3. és Alkotmány u. 16. sz. alatti konyháin elkészített - intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan szolgáltatási szerződést köt.

2.  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelen előterjesztés, 4. mellékletében található szerződésnek megfelelően a Szent Bernát Idősek Otthonával – a Zirc, Köztársaság u. 2. sz. alatti konyháján elkészített – diétás intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan szolgáltatási szerződést köt.

2./ A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban részletezett szerződések megkötésére és aláírására

Felelős:  1./-2./-3.  pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.-2./ pontok esetében: azonnal
                      3./ pont esetében: 2015. december 22.



5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2016. évi szolgáltatási díjai
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

84/2015. (XII.14.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2016. január 1-jétől hatályos díjaira elfogadja a közszolgáltató - Kis-Jakab Dezső e.v. - árajánlatát.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés előterjesztés melléklete szerinti módosításának aláírására.



    Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
    Határidő: 	1. pont esetében 2016. január 1.
        		2. pont esetében 2015. december 30.


	6) Helyi adó rendelet módosítás tervezetének véleményezésre történő megküldéséről szóló 	döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 0 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a helyi adórendelet módosítás tervezetének véleményezésre történő megküldéséről szóló határozati javaslatot nem fogadta el.


7) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 19 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

