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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. október 15-én 8.15 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Rippert András		képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő	
				 
	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit	jegyző

						
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2020. (X.15.) határozata

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


NAPIREND  
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A Borzavár 0102/15 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	A Királykúti Vadásztársaság bérlet iránti kérelme

Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, kötelező feladatuk az iskola felvételi körzethatárának véleményezése. Az előző évihez képest változás nincs.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2020.(X.15.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Borzavár község közigazgatási területére vonatkozó, a Veszprémi Tankerületi Központ TK/178/00106/2020 ügyiratszámú okiratában meghatározott, kötelező felvételt biztosító általános iskola a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.)
2./ Közli, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartása alapján a Borzavár községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi (feladatellátás helye szerinti) bontásban a következő:
	Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
	(8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.)	HH tanuló: 1 fő    
3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprémi Tankerületi Központ részére történő megküldésére.
 
Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dombi László polgármester
Határidő: 1./-3./ pont esetében: azonnal


2) A Borzavár 0102/15 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester javasolja, hogy a Borzavár 0102/15 hrsz-ú terület bruttó 400.000,- Ft-os áron kerüljön az önkormányzat tulajdonába. A területet tavasszal rendbe tették, a földterület vásárlásához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2020. (X. 15.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a „BAKONY” 	MGTSZ tulajdonában álló Borzavár 0102/15 hrsz-ú, 9721 m2 területű, „kivett 	anyagbánya” megnevezésű ingatlan vásárlásával bruttó 400.000,- Ft összegért.
	A Képviselő-testület az 1./ pontban nevesített ingatlanvásárláshoz szükséges összeget, valamint az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek fedezetét	 az 	Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.2.) önkormányzati 	rendelet 8. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzata terhére biztosítja.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott 	adásvételi szerződés 	megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2) pontban rögzítetteknek megfelelően gondoskodjon az előirányzatok közötti átcsoportosításról.


      Felelős: 	Dombi László István polgármester
      Határidő: 	1) -2) pontok esetében: azonnal
                       	3)-4) pontok esetében: 2020. november 30.



3) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester elmondja, az előterjesztésben foglaltak szerint a hivatal költségvetésének kiadási és bevételi oldala is változott. 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2020.(X.15.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
208 416 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
208 684 ezer forint működési költségvetési kiadással,
268 ezer forint működési hiánnyal,
1 631 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 363 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 363 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 210 047 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön megállapításra oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezze.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzata a 2. melléklet szerint kerüljön jóváhagyásra.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 21/2020.(VII.15.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően beépítésre kerüljön Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


4) A Királykúti Vadásztársaság bérlet iránti kérelme
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester elmondja, megkereste a Királykúti Vadásztársaság, hogy a hivatal épületében irodát szeretnének bérelni. Javasolja, hogy 30.000,- Ft/hó összegért adják bérbe az egyik irodát. Kéri módosítani a határozati javaslatot. Az 1./ pont 2. bekezdésében szereplő „bruttó” szó kerüljön törlésre, ugyanis az önkormányzat nem tud ÁFÁ-s számlát kiadni. 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára – a határozati javaslat módosításának figyelembe vételével - a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2020. (X.15.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Királykúti Vadásztársaság (székhely: 8420 Zirc, Petőfi u. 4., nyilvántartási szám: 19-02-0001560) kérelmét és támogatja azt. 

A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat és a Vadásztársaság közötti, az Önkormányzat tulajdonában álló, 8428 Borzavár, Fő u. 43. szám alatti irodahelyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséhez 2020. november 15. napjától, havi 30.000,- Ft bérleti díj ellenszolgáltatás fejében. 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonában álló ingatlanban a Vadásztársaság székhelyet létesítsen, az ingatlant a hivatalos irataiban székhelyként megjelölje, és azt a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználat jogcímét igazoló dokumentum aláírására. 

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	    2./ pont esetében: értelemszerűen


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 8 óra 25 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 



							

