Szám: 173-15/2012.


JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30-án 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
					Lajkó Antal alpolgármester	
Gurdon Lajos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás
					Kuti Vilmos képviselők
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gurdon Lajos képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

A képviselő-testületi ülés telefonon került összehívásra.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Megállapodás a járási hivatal kialakításáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Megállapodás a járási hivatal kialakításáról


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A mai képviselő-testületi ülés napirendi pontját a holnapi ülésen tárgyaltuk volna, de a járási megbízott kérésére előrehoztuk a mai napra. 

Az előterjesztést a képviselők megkapták. Egy üres álláshelyet, egy számítógépet, egy monitort, egy asztalt és két széket adunk át a járási hivatalnak. 

Lajkó Antal alpolgármester: Mit lehet még tudni a járási hivatalról? 

Kropf Miklós járási megbízott: A járási hivatal 2013. január 1-jétől fog működni a zirci polgármesteri hivatal épületének földszintjén. Járási hivatal feladatai közé fog tartozni az okmányirodai ügyintézés, gyámügyek, alanyi jogon járó szociális ügyek, egyes környezetvédelmi, természetvédelmi ügyek. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


70/2012. (X. 30.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatal kialakítására vonatkozó megállapodást a beterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

A megállapodás a határozat részét képezi.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a rendkívüli nyilvános ülést 17,00 órakor bezárom.

	
K. m. f.

Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző
Gurdon Lajos
 jkv. hitelesítő

