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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. október 27-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	
												
						 
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
81/2022. (X. 27.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester	
A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Ajándékcsomagok vásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dombi László István polgármester 
	Tájékoztató az Önkormányzatunkat érintő energiaár-emelkedésről 

	(Szóbeli előterjesztés)
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása 

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022.(XI.8.) önkormányzati rendelete

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



2) A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
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, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2022. (XI.2.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól



3) Ajándékcsomagok vásárlásával 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
82/2022.(X.27.) határozata

Mikulás csomagok és karácsonyi ajándékcsomagok vásárlása tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert tagintézményébe járó borzavári állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók/gyermekek részére bruttó 1.300,- Ft/fő értékben Mikulás csomag kerüljön átadásra. 

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 63 év feletti lakosok bruttó 2.500,- Ft/fő értékű karácsonyi ajándékcsomagban részesüljenek.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. és 2. pontokban részletezett csomagok vásárlása és ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok költségeinek fedezetét, legfeljebb bruttó 550.000,- 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.


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2022. december 6.
      2. pont esetében: 2022. december 24.
      3. pont esetében: azonnal


4) Tájékoztató az Önkormányzatunkat érintő energiaár-emelkedésről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet:
„A sajtóból vagy a szolgáltatók által kiadott tájékoztatókból mindenki értesülhetett arról, hogy milyen drasztikusan megemelkedett a villamosenergia és a földgáz ára. Ez elsősorban a vállalkozásokat, közületeket és az önkormányzatokat és intézményeiket érinti nagyon kedvezőtlen módon. Önkormányzatunknak két szolgáltatóval van szerződése. A villamosenergia esetén az AUDAX Renewables Kft-vel állunk szerződésben. Ez 2024. december 31-én jár le. Ettől a cégtől vásároljuk a közvilágításhoz és az önkormányzati tulajdonában lévő épületek ellátásaihoz szükséges villamos áramot fix áron. Talán ezzel nem lesz probléma.  
A földgázt az E.ON Kft-től vásároljuk. A szerződés 2022. december 31-én jár le. Megkaptuk az E.ON Kft-től a 2023. január 1-jén életbe lépő új árajánlatot. A Városüzemeltetési Osztály bevonásával készült egy összehasonlító táblázat, amely bemutatja a jelenleg fizetendő havi földgázdíjakat és a 2023. január 1-jétől fizetendő új díjakat. A lényeg az, hogy a következő év januárjától az idei ár 23-szorosát kellene fizetni a földgázért. Ezt az összeget – amennyiben nem kapunk az államtól segítséget – nem lehet kigazdálkodni. Ha így marad, akkor drasztikus megszorító intézkedésekre lesz szükség.”

(A táblázat a képviselők számára kiosztásra került.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2022. (X.27.) határozata

az Önkormányzatot érintő energiaár-emelkedés tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatot érintő energiaár-emelkedésről szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 



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



K. m. f.



Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

