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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 20-án 17.00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			képviselő
						
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző
						
												 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javasolja, hogy a „6) Letelepedési támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (IV. 20.) határozata

„Letelepedési támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az ügyfél érintett üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja, hogy „Egyéb ügyek” keretében „A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni kifogás elbírálása (Borzavár 098/7 hrsz-ú és 098/8 hrsz-ú ingatlanok)” című előterjesztést sürgősséggel az eljárási határidőre tekintettel megtárgyalják.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait: „6) Letelepedési támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala” és a „7) Egyéb ügyek - A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni kifogás elbírálása (Borzavár 098/7 hrsz-ú és 098/8 hrsz-ú ingatlanok)” című előterjesztéseket a nyilvános ülést követően tárgyalják meg. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (IV. 20.) határozata

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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
	A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A fogorvosi ellátás közös körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről

Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Beszámoló - átfogó értékelés – Borzavár községben 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Sümegi Attila jegyző

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
8)	Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2016. 	évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző

9)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
10)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
       

Zárt ülés keretében

6) Letelepedési támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7) Egyéb ügyek 
	- A helyi földbizottságként eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása elleni 	kifogás elbírálása (Borzavár 098/7 hrsz-ú és 098/8 hrsz-ú ingatlanok) 
	Előadó: Sümegi Attila jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017.(IV. 24.) önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást
 nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról




2) Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(IV. 24.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli
házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint
az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről


3) A fogorvosi ellátás közös körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2017. (IV. 20.) határozata
Zirc, Bakonybél, Borzavár, Pénzesgyőr és Porva lakosságának 
vegyes fogorvosi alapellátás közös körzeteiről és székhelyéről


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a Zirc II. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzetre vonatkozóan jóváhagyja Bakonybél, Borzavár, Pénzesgyőr és Porva településekkel kötendő megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett településekkel a Megállapodást aláírja.


Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2017. április 30.


4) Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2017. (IV. 20.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2016. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal


5) Beszámoló - átfogó értékelés – Borzavár községben 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2017. (IV. 20.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár község 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2017. május 31.


8) Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2016. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


10) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.

K. m. f.
	


	
                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

