5

	

 


											12/2022.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 31-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
						Vajda Gyuláné			képviselő

     -	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit jegyző megbízásából: 							Kapitány Zsolt önkormányzati osztályvezető								
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2022. (VIII.31.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Hozzájárulás önkormányzati rendelet megalkotásához
	Előadó: Dombi László István polgármester 
	Víziközmű-rendszerek 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató a Bakonykarszt Zrt. gazdasági helyzetéről 

	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Hozzájárulás önkormányzati rendelet megalkotásához
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2022. (VIII.31.) határozata

önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulás tárgyában

1.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zirci Járás Önkormányzati Társulása tagja, 

a) egyetért - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 35/2022.(VII.13.) határozatával elfogadott – Zirci Szociális Szolgáltató Központ által, 2022. szeptember 1. napjától alkalmazandó személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díjaival.

b) hozzájárul Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló – előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerinti -  rendelet megalkotásához.

2.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatát küldje meg Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere részére.

	Felelős: 1.)-2.) pontok esetében: Dombi László István polgármester
	Határidő: 1.) pont esetében: azonnal
                            2.) pont esetében: 2022. augusztus 31.




2) Víziközmű-rendszerek 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2022. (VIII.31.) határozata

a Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer 
2023-2037. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező, Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2023-2037. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Bakonykarszt Zrt. részére.



Felelős: 	1-2. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
   	2. pont esetében: 2022. szeptember 1.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2022. (VIII.31.) határozata

a Borzavár-Porva szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer 
2023-2037. időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 58. sorszámú 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Borzavár-Porva szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2023-2037. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.



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


3) Tájékoztató a Bakonykarszt Zrt. gazdasági helyzetéről 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2022. (VIII.31.) határozata

a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban való részvétel tárgyában


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. §-ában foglaltakra tekintettel - kinyilvánítja azon elvi szándékát, miszerint az önkormányzatunkat terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni, és e körben tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel.
	A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti szándéknyilatkozat aláírására. 


Felelős:   Dombi László István polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2022. augusztus 31.


Dombi László István polgármester a rendkívüli ülést 8 óra 15 perckor berekeszti.


K. m. f.


Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

			

			A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 	Kapitány Zsolt
									Önkormányzati osztályvezető

