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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 11-én 8.00 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

     -  	bejelentéssel távol van:		Vajda Gyuláné			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 4 fő – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2022. (VIII.11.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása 

	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
	Előadó: Dombi László István polgármester 
	„Borzavári Nyárbúcsúztató Fesztivál” megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár, Fő út 43. - községház - kémény felújítása 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Mobil garázs beszerzése és telepítése Borzavár, Fő út 43. ingatlanra

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása

	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (VIII.22.) önkormányzati rendelete

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



2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022.(VIII.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.)  önkormányzati rendelet módosításáról

3) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
Előadó: Dombi László István polgármester 

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2022. (VIII.11.) határozata

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás igénylése tárgyában 


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás” igénybevételére meghirdetett pályázatra. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által igényelhető maximális 36 erdei m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó támogatás kerüljön igénylésre. 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben szereplő „4. Társadalom és szociálpolitikai juttatások” kiadási előirányzat terhére biztosítja a támogatáshoz kapcsolódó saját forrás – mely a jóváhagyott mennyiséghez kapcsolódóan 1.000,- Ft + ÁFA erdei köbméterenként, (legfeljebb 45.720,- Ft, továbbá a tűzifa szállításával, rászorulókhoz való eljuttatásával összefüggő költségek) - fedezetét.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal összefüggésben valamennyi jognyilatkozatot megtegye.

Felelős:  1.-5. pontok esetében: Dombi László István polgármester

Határidő: 1./-2./ pontok esetében: 2022. augusztus 31.
                 3./ és 5./ pontok esetében: azonnal
                 4./ pont esetében: 2023. február 15.


4) „Borzavári Nyárbúcsúztató Fesztivál” megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2022. (VIII.11.) határozata

a Borzavári Nyárbúcsúztató Fesztivál megrendezése tárgyában


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. augusztus 27. napján „Borzavári Nyárbúcsúztató Fesztivál” elnevezéssel rendezvényt szervez.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott rendezvény költségeire legfeljebb 4.200.000,- Ft összeget biztosít az alábbi források terhére:
       a) 2.700.000,- Ft összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített „27. Települési rendezvények (Falunap, Gyereknap, Idősek Napja)” dologi kiadásainak előirányzata.
       b) 1.500.000,- Ft összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklet „1. Általános működési tartalék” előirányzata.

3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint a szükséges megállapodások, szerződések megkötésére. 

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./-2./ pontok esetében: azonnal
	      	      3./ pont esetében: 2022. augusztus 27.


5) Borzavár, Fő út 43. - községház - kémény felújítása 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2022. (VIII.11.) határozata

Borzavár, Fő út 43. szám alatti épület  - községháza - kémény felújítása tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár, Fő út 43. szám alatti épület - községháza - kémény felújítási munkák elvégzésére Horák Imre e.v. (8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 103.) ajánlatát fogadja el, bruttó 350.000,- Ft vállalási árral. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített munka ellenértékét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet Általános működési tartalék terhére biztosítja. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozótól a munka megrendelésére.

Felelős: 1-3. pontok esetében Dombi László István polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében: azonnal
	     3. pont esetében: döntést követő 5. munkanap



6) Mobil garázs beszerzése és telepítése Borzavár, Fő út 43. ingatlanra
Előadó: Dombi László István polgármester


Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2022. (VIII.11.) határozata

mobilgarázs telepítése tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Borzavár, Fő út 43. szám alatti ingatlanra az előterjesztés 1. melléklete szerinti mobilgarázst telepít.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mobilgarázs alapozási munkáinak elvégzésére Horák Imre e.v. (8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 103.) ajánlatát fogadja el bruttó 580.000,- Ft vállalási árral. 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban nevesített munka ellenértékét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet Általános felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt mobilgarázs megvásárlására, valamint a 2. pontban nevesített vállalkozótól az alapozási munkák megrendelésére.

Felelős: 1-4. pontok esetében Dombi László István polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetében: azonnal
	     4. pont esetében: 2022. szeptember 30.


7) Kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2022. (VIII.11.) határozata


a 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer egyik ellátásért felelős önkormányzata a 2019.12.31-i fordulónappal elkészített vagyonértékelés aktualizálás költségének felosztását a vagyoni érdekeltség arányában elfogadja.

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-rendszer vagyonértékelésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségek fedezete céljából a 2022. évi víziközmű használati díjat - elszámolási kötelezettség terhe mellett - a BAKONYKARSZT Zrt. kezelésébe adja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített víziközmű-rendszer vagyonértékelés aktualizálása érdekében az előterjesztés 1. mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást aláírja.




Felelős:   1-3. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
           	3. pont esetében: a víziközmű-rendszer érintett összes Ellátásért felelős jóváhagyását követően


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2022. (VIII.11.) határozata

a 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 58. sorszámú Borzavár-Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelésének aktualizálása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 58. sorszámú Borzavár-Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer egyik ellátásért felelős önkormányzata a 2019.12.31-i fordulónappal elkészített vagyonértékelés aktualizálás költségének felosztását a vagyoni érdekeltség arányában elfogadja.

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-rendszer vagyonértékelésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségek fedezete céljából a 2022. évi víziközmű használati díjat - elszámolási kötelezettség terhe mellett - a BAKONYKARSZT Zrt. kezelésébe adja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített víziközmű-rendszer vagyonértékelés aktualizálása érdekében az előterjesztés 1. mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást aláírja.


Felelős:   1-3. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                3. pont esetében: a víziközmű-rendszer érintett összes Ellátásért felelős 				         jóváhagyását követően

Dombi László István polgármester a rendkívüli ülést 8 óra 40 perckor berekeszti.

K. m. f.



Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 	

