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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 27-én 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 Gyuláné			képviselő

     -	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit 	jegyző	
						Heim Zsuzsanna		tagintézmény vezető						
						 
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
71/2022. (IX. 27.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Szociális étkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dombi László István polgármester 
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Idősek Napjának megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2021/2022 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről  

	Előadó: Heim Zsuzsanna tagintézmény vezető
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2022.I.félévi költségvetésének helyzetéről 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásról

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

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

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

	Előadó: Dombi László polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Szociális étkeztetéssel 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2022. (IX.27.) határozata

a szociális étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés kötése tárgyában


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális étkeztetésre vonatkozóan 2022. október 1. napjától kezdődően, határozatlan időre, normál ebéd bruttó 995,- Ft/adag, diétás ebéd 1080,- Ft/adag és bruttó 120,- Ft/adag dobozdíj áron szolgáltatási szerződést köt a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározottak szerinti szolgáltatási szerződés megkötésére.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szükség szerinti szerződésmódosításra, amennyiben az 1./ pontban megnevezett szolgáltató térítési díjai módosulnak.

Felelős:  1./-3./  pontok esetében: Dombi László István polgármester

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2022. szeptember 30.
                  3./ pont esetében: folyamatos



2) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak 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
73/2022. (IX.27.) 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/178/01141-1/2022 ügyiratszámú okiratában – 2022/2023. 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: 0 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: 2022. október 15.
	     

3) Idősek Napjának 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2022. (IX.27.) határozata

az Idősek Napi megemlékezés rendezvény tartása tárgyában

1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a borzavári 	állandó 	lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 63 év feletti borzavári lakosok 	részvételével 2022. október 9-én a Hotel Szépalmában Idősek Napi rendezvényt tart.   

2.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban részletezett 	rendezvény és ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok költségeinek fedezetét 	legfeljebb 800.00,- Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 	szóló 	2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében nevesített 	Társadalom 	és 	szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzat terhére biztosítja.

3. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	1-3. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1-2. pontok esetében: azonnal
      	3. pont esetében: 2022. október 31.


4) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2021/2022 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről  
Előadó: Heim Zsuzsanna tagintézmény vezető


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2022. (IX.27.) 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 Óvoda tagintézményének 2021/2022-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján megismerte és azt tudomásul veszi. 

Felelős: 	Heim Zsuzsanna tagintézmény-vezető
Határidő: 	azonnal 
5) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2022.I.félévi költségvetésének helyzetéről Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdések, hozzászólások:

Vajda Gyuláné képviselő kérdezi, a záró pénzkészlet összegéből mennyi a kötelezettséggel terhelt?

Dombi László István polgármester válaszol, csak a kisbuszra és a járdafelújításra nyert összeg. 


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2022. (IX.27.) határozata

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítése tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 



6) Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásról
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, a döntéshez nem áll rendelkezésre teljeskörű információ és a kiküldött anyagban is lehetnek még változások, ezért javasolja a döntés elnapolását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2022. (IX.27.) határozata

előterjesztés tárgyalásának elnapolása ügyében

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére történő átruházásról” című előterjesztést a további információk beszerzését követően tárgyalja.

      Felelős: Dombi László István polgármester
      Határidő: az információk beszerzését követő képviselő-testületi ülés


7) Iparűzési adó kiegészítésének előirányzatával 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2022. (IX.27.) határozata

az iparűzési adókedvezmény miatti bevételkieséssel kapcsolatos támogatás előirányzatának korrekciójáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022.(II.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kieső helyi iparűzési adóbevételeket kompenzáló támogatás (a továbbiakban: Támogatás) összege 2.690.085 forintban került megállapításra.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendeletben eredeti előirányzatként a Támogatás összege 298.515 forinttal magasabb összegben került megtervezésre és rögzítésre.

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. pontban rögzített tények okán a Támogatás előirányzatát 298.515 forinttal csökkenti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében nevesített Általános működési tartalék előirányzata terhére.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosítását hajtsa végre.


Felelős:   1-4. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetében: azonnal
                4. pont esetében: 2022. október 31.


8) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
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
79/2022. (IX.27.) 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) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László 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
80/2022. (IX.27.) 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 rendkívüli ülést 16 óra 40 perckor berekeszti.


K. m. f.


Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

