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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 30-án 16.00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
     						Rippert András		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.

Javasolja, hogy a 9) Egyéb ügyek keretében tárgyalják meg a „Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú napirendet.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2021. (IX.30.) határozata
az ülés napirendjéről

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


NAPIREND:  
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2020/2021 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről

	Előadó: Heim Zsuzsanna tagóvoda-vezető

	Iparűzési adó kiegészítésének előirányzatával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Dombi László István polgármester
	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       	Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Dombi László István polgármester
	Egyéb ügyek 

	- Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 	   	szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása	
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdések, hozzászólások:

Vajda Gyula Imréné képviselő szerint a szabályzat alapján 200.000 Ft-ig a polgármester a kötelezettségvállaló, 600.000 Ft-tól három árajánlat szükséges. Kevésnek tartja a 600.000 Ft-os határt, az eddig 1.000.000 Ft volt. 

Dombi László István polgármester válaszol, a következő felülvizsgálatnál lehet változtatni az összeghatárt.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2021. (IX.30.) határozata

a Beszerzési Szabályzat módosítása tárgyában 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszerzési Szabályzatot az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős:	Dombi László István polgármester
Határidő:	azonnal


2) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Dombi László István polgármester megkérdezi a jegyző asszonyt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.

Viziné dr. Horváth Judit jegyző nem kívánja kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2021. (IX.30.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés tartalmát megismerte, és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Felelős: 	Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: 	azonnal


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

Dombi László István polgármester elmondja, az iskolai körzethatár véleményezése minden évben visszatérő napirend.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2021. (IX.30.) határozata

a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése tárgyában 

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Borzavár község közigazgatási területére vonatkozó, a Veszprémi Tankerületi Központ TK/178/00418-1/2021 ügyiratszámú okiratában – 2021/2022. tanévre vonatkozóan - 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./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közli, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartása alapján 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 István polgármester
Határidő:	1./-2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2021. október 4.


4) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2020/2021 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Heim Zsuzsanna tagóvoda-vezető

Dombi László István polgármester elmondja, a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködve folyamatban van az óvoda felújításának tervezése. 
Megkérdezi a tagóvoda-vezetőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

Heim Zsuzsanna tagóvoda-vezető nem kívánja kiegészíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2021. (IX.30.) határozata

a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert tagintézményének beszámolója tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert tagintézményének 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján megismerte és azt tudomásul veszi.
 
Felelős: 	Heim Zsuzsanna tagóvoda-vezető
Határidő: 	azonnal


5) Iparűzési adó kiegészítésének előirányzatával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, az önkormányzatot csekély mértékben érinti az iparűzési adó csökkenése, mindössze 37.641 Ft-ról van szó.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2021. (IX.30.) határozata

a kieső iparűzési adóbevételeket kompenzáló támogatás előirányzatának korrekciójáról

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a kieső helyi iparűzési adóbevételeket kompenzáló támogatás (a továbbiakban: Támogatás) összege 2.988.600 forintban került megállapításra.


A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletben eredeti előirányzatként a Támogatás összege 37.641 forinttal magasabb összegben került megtervezésre és rögzítésre.

	A Képviselő-testület a 2. pontban rögzített tények okán a Támogatás előirányzatát 37.641 forinttal csökkenti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében nevesített Általános működési tartalék előirányzata terhére.


	A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosítását hajtsa végre.


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetében: azonnal
                4. pont esetében: 2021. október 31.

6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2021. (IX.30.) határozata

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal
7) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2021. (IX.30.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 


8) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2021. (IX.30.) határozata

az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 


	9) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 	    	szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, jogszabályváltozásból következően a hatáskör vonatkozásában szükséges a rendeletet módosítani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2021. (IX.30.) határozata

a településkép védelméről szóló
16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés 1. mellékletét képező, a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezetben foglaltakkal, és felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-tervezet és indokolása becsatolásával a véleményezési eljárást folytassa le. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal



Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 16 óra 30 perckor berekeszti.

K. m. f.
             

	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 

							

