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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 16-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
						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
69/2021. (XII.16.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
	a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	b) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati 	rendelet módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
2)	Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 	12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve
	Előadó: Dombi László István polgármester
4)	Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dombi László István polgármester
5)	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezé-	se
	Előadó: Dombi László István polgármester
6)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
	Előadó: Dombi László István polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester várja a véleményeket a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyula Imréné képviselő elmondja, az előterjesztés szöveges részében szerepel, hogy a kiadási főösszeget megemeli 200.000,- Ft-tal, mert a saját bevétel megemelkedett, tehát a módosított előirányzat bevételi és kiadási oldalát is megemeli. Az állami támogatás összege 517.020,- Ft-tal emelkedett, ezért megemeli az állami támogatás összegét, ugyanakkor a három település fenntartói hozzájárulását nem csökkenti ezzel az összeggel. Az nem baj, ha nem emelte meg, ezek szerint nincs szüksége erre a pénzre, viszont csökkenteni kellett volna a három település hozzájárulását. 

Dombi László István polgármester ismerteti az 517.020,- Ft-os állami támogatás összegének három településre történő lebontását: Zirc 407.391,- Ft, Borzavár 67.333,- Ft, Lókút 42.778,- Ft. A zárszámadás előtti költségvetési módosításkor ezt rendezni kell.

Viziné dr. Horváth Judit jegyző utánanéz, jelzi a kollégáknak.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2021. (XII.16.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését
232 854 868 forint működési költségvetési bevétellel,
230 248 015 forint működési költségvetési kiadással,
    2 606 853 forint működési többlettel,
       393 147 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
                 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
                 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
                 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
   3 000 000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
   3 000 000 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 233 248 015 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési többlet 2 606 853 forint, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétel 393 147 forint fedezi.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 49/2021.(X.27.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése jelen határozat mellékleteiben foglaltaknak megfelelően beépítésre kerüljön Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal 
                5./ pont esetében: 2021. december 20.



b) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester várja a véleményeket a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2021.(XII.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.)  önkormányzati rendelet módosításáról


2) Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester várja a véleményeket a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Borzavár Közégi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


3) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, a munkaterv csak a kötelezően tárgyalandó napirendeket tartalmazza. Az időközben felmerülő témákat rendkívüli ülésen tárgyalják meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2021. (XII.16.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos


4) Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester várja a véleményeket a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2021. (XII.16.) határozata

a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében foglalt, Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2022. évi belső ellenőrzési tervet.

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzési vezető részére.


Felelős:   1. pont esetében: Dombi László István polgármester
                2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2021. december 31.




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

Dombi László István polgármester jelzi, hogy az általános iskola felvételi körzethatára a korábbi döntéshez képest nem változott.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2021. (XII.16.) határozata

a 2022/2023. tanévre vonatkozó iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében egyetért a Veszprém Tankerületi Központ TK/178/1226-3/2021 ügyiratszámú okiratában - Borzavár község közigazgatási területére 2022/2023. tanévre vonatkozóan - meghatározott, Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.), mint kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésével.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatának a Veszprémi Tankerületi Központ részére történő megküldésére.

Felelős: 1./-2./ pont esetében: Dombi László István polgármester              
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2022. február 15.


6) 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
74/2021. (XII.16.) 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 


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 16 óra 25 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 	

