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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 30-án 16.15 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
						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 meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2021. (XI.30.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A helyi közművelődésről szóló 9/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021.10.31-i 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



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester javasolja kibővíteni a jogosultsági kört a gyermek otthongondozási díjban részesülő személyekkel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021. (XII.2.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól


2) A helyi közművelődésről szóló 9/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2021.(XII.2.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról


3) Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Kérdések, hozzászólások:

Vajda Gyula Imréné képviselő jónak tartja a részletes előterjesztést, látja, hogy elkezdődött a hátralékok behajtása.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2021. (XI.30.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Viziné dr. Horváth Judit jegyző 
Határidő: 	azonnal 


4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 2021.10.31-i teljesítése
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, a kiküldött előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés október 31-i teljesítését. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2021. (XI.30.) határozata

a költségvetés háromnegyed éves teljesítése tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés tartalmát megismerte, és az Önkormányzat költségvetésének 2021. október 31-i teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal


5) 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
67/2021. (XI.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 



6) 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
68/2021. (XI.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 


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 16 óra 45 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 	

