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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. augusztus 7-én 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Lajkó Antal			alpolgármester 
						(17,55 óráig)
						Gartner Tamás			képviselő
						Gurdon Lajos			képviselő

     -     bejelentéssel távol van:		Kuti Vilmos 			képviselő

						
												
	meghívott:				Sümegi Attila jegyző megbízásából:

						Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető		
						
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

44/2014. (VIII. 7.) határozata


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


I. Önkormányzati rendelet alkotása
A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
	2)  Döntés a 2014. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló 		     javaslattételi felhívás közzétételéről
     Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
3)   Borzavári Manókert Óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozatala
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
	4)   „Családi Nap” rendezvényhez kapcsolódó döntés meghozatala
	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a rendeletet mindenképpen alkossák meg, még ha nem is kerül átadásra a szeptember 13-i Családi Napon a díszpolgári cím. Nem javasolja, hogy pénzösszeg is járjon a díszpolgári címmel. 

Gartner Tamás képviselő egyetért a javaslattal.

Lajkó Antal alpolgármester elmondja, hogy a díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet már 2004-ben beszédtéma volt. Akkor leszögezték, hogy nincs rá szükség. Ha akkor megszületett volna ez a rendelet, akkor most nem lenne probléma. Javasolja, hogy kapja meg a díszpolgári címet a korábban elhunyt József Atya és Dobi Lajos, valamint a több évtizedig háziorvosi teendőket ellátó, Zircen élő Dr. Szántó József. A falubelieknek is meg kell adni az esélyt, hogy javaslatot tegyenek a személyre vonatkozóan.

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető, elmondja, hogy a rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a borzavári lakosok is tegyenek javaslatot. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014.(VIII. 11.) önkormányzati rendelete
a Díszpolgári Cím adományozásáról



2) Döntés a 2014. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014.(VIII. 7.) határozata

1./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló 2014. évi javaslattételi felhívást.
2./ A képviselő-testület az adományozási rendszer lebonyolítására felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.


Felelős: 1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. augusztus 18.
	    2./ pont esetében: 2014. szeptember 13.


3) Borzavári Manókert Óvoda működésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy augusztus közepén lejár az óvodavezető vezetői megbízása. Több egyeztetés történt az óvónőkkel, végül is Tégi Imréné vállalta újabb egy évre az óvodavezetői megbízást. Rendkívüli szülői értekezlet keretében fogják tájékoztatni a szülőket a döntésről. 

	- Lajkó Antal alpolgármester 17,55 órakor távozott.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2014. (VIII. 7.)  határozata

  1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig megbízza Tégi Imréné Zirc, József Attila utca 38. szám alatti lakost a Borzavári Manókert Óvoda vezetésével, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott illetménnyel és magasabb vezetői pótlékkal.

      2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi és egyéb okmányok elkészíttetésére.

Felelős: 1./-2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. augusztus 15.



A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2014. (VIII. 7.)  határozata

      1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015-ös nevelési évre a  Borzavári Manókert Óvoda nyitva tartási idejét az alábbiakban határozza meg: 

	Reggeli nyitás időpontja: 7,30 óra
	Délutáni zárás időpontja: 16,00 óra
	Napi nyitvatartási idő (órában): 8,30
 
      2./ A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőt, hogy a Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Házirendjében az 1./ pontban meghatározott nyitva tartási időmódosítást, a jogszabályokban foglaltak alapján vezesse át és hozza nyilvánosságra.

Felelős: 1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              2./ pont esetében: Tégi Imréné intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. augusztus 31.





4. )   „Családi Nap” rendezvényhez kapcsolódó döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy  a Családi Napon fellépők költségeit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet fedezi. A  főzőversenyhez szükséges alapanyagot a három vadásztársaság biztosítja. További költségként merül fel a hangosítás, 60.000,- Ft, a mobil WC 35.000,- Ft, a meghívottak vendégül látásához szükséges főzési alapanyagok és italok, kb. 30.000,- Ft, a zenész díja kb. 30.000,- Ft, valamint sátor bérlése. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében rendezvények tartására nem különített el pénzösszeget, ezért javasolja, hogy legfeljebb 300.000,- Ft-ot biztosítsanak a Családi Nap költségeinek fedezetére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2014. (VIII. 7.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 13-án tartandó Családi Nap rendezvényhez legfeljebb bruttó 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint keretösszeget biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően.


Felelős: 	1./-2./. pontok estében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
                  	2./ pont esetében: 2014. szeptember 30.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.




K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

