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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 14-én 17.40 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző
																																			 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2016. (XII. 14.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
	Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések megkötése 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet-tervezetnek véleményezésre történő megküldéséről szóló döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2016.(XII. 19.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


2) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2016.(XII. 19.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról



3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2016.(XII. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.5.)  önkormányzati rendelet módosításáról


4) Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2016. (XII. 14.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét jelen határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

5) Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2016.(XII. 14.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzést végző szerv részére.

Felelős:   Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1. pont esetében azonnal
                2. pont esetében 2016. december 31.

          
6) Szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések megkötése 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2016. (XII. 14.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy normál szociális étel vásárlására vonatkozóan 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központtal (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) szolgáltatási szerződést köt.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy diétás szociális étel vásárlására vonatkozóan 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig a Szent Bernát Idősek Otthonával (8420 Zirc, Köztársaság u. 2.) szolgáltatási szerződést köt.

3./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban részletezett szerződések megkötésére és aláírására.

4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szerződésmódosításra, amennyiben az 1./ és 2./ pontokban meghatározott szolgáltatók térítési díjai 2017. évben módosulnak.

Felelős:	1./-4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1.-2./ pontok esetében: azonnal
                  	3./ pont esetében: 2016. december 31.
                  	4./ pont esetében: folyamatos
                 

7) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2016.(XII. 14.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának –  VP01-Ö/0380-4/2016 okirat számú – módosító okiratát 2017. január 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0380-5/2016 okirat számú – alapító okiratát 2017. január 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak Zirc Város polgármestere részére történő megküldésére a 1./ és 2./ pontban meghatározott okiratok törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából. 
5./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja. 



Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		  5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
	    3./ - 5./ pontok esetében: 2016. december 23.


8) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet-tervezetnek véleményezésre történő megküldéséről szóló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2016. (XII. 14.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező  az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet-tervezet véleményezési eljárás lefolytatására alkalmasnak minősíti.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a rendelet-tervezetet a véleményezésre jogosult háziorvosnak, a házi gyermekorvosnak, a fogorvosnak, védőnő(k)nek és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) küldje meg.

3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2016. december 31.
                3./ pont esetében: a vélemények megérkezését következő rendes ülés


9) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 50 perckor berekeszti.



K. m. f.
		
			

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

