Szám: 65-21/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 4-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Csényi Ildikó jegyző
Dr. Kovács Lajos általános ügyintéző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gartner Tamás képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Általános Iskola beszámolójának megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2.	Alapító Okiratok módosítása
Előadó: Csényi Ildikó helyettes jegyző
3.	Borzavár Község 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4.	Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Csényi Ildikó helyettes jegyző
5.	Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Csényi Ildikó helyettes jegyző
6.	Zirc Kistérség Többcélú Társulása közfeladatainak bővítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7.	Vegyes ügyek
- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése	 


Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.

NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Általános Iskola beszámolójának megvitatása 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az Általános Iskola beszámolóját megküldtük a képviselőknek. 
Megkérdezem az igazgató asszonyt, kíván-e hozzászólni?

Ringhoffer Jánosné igazgató: A beszámolóban részleteztem a személyi és tárgyi feltételeket, a nevelési-oktatási tevékenység céljait, alapelveit, rendezvényeinket, valamint a várható változásokat. A tárgyi feltételek megfelelőek. A TIOP pályázatnak köszönhetően bővült a számítógéppark. Borzaváron 6 számítógép, 3 interaktív tábla, Porván 1 számítógép és 1 interaktív tábla került beszerelésre. A tanulói létszám a korábbi évekhez képest jelentősen nőtt, a becsült értéket is meghaladta, 83 fővel számoltunk és jelenleg 92 tanuló jár az iskolába. A gyengébb tanulóknak reggelente felzárkóztatást tartunk. A tanulmányi versenyeken is eredményesen szerepelnek a tanulók. Tömegsportot, játszóházat, ünnepélyeket rendezünk. Bármelyik fenntartótól érkezik kérés műsorok szervezésére, annak eleget teszünk. Megköszönöm az önkormányzat támogatását és a jövőben is ezt szeretném kérni.  

Lajkó Antal a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja az iskola beszámolóját.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

101/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2010-2011. évi beszámolóját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.


2. Alapító Okiratok módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a helyettes jegyző asszonynak.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A kiküldött anyagok tartalmazták az Alapító Okiratok módosítását, az egységes szerkezetű Alapító Okiratokat és a határozati javaslatokat.

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Az Alapító Okirat módosítását a jogszabályi változások tették indokolttá, valamint a szakfeladatok közé fel kellett venni a statisztikai népszámlálási tevékenységet. A módosítást 2011. november 15. hatállyal javaslom elfogadni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

102/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
I.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99.§-a alapján az alábbiak szerint módosítja: 
1.	Az Alapító Okirat preambulum része törlésre kerül, helyébe a következő lép:
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38 § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87-90. § alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki 2011. november 15. hatállyal.

2.	A 4. pont törlésre kerül, helyébe a következő lép:
„4. Alaptevékenysége a TEÁOR’08 besorolás szerint: 
8411  Általános közigazgatás
Szakfeladatok száma és megnevezése: 
421100	Út, autópálya építése
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562917	Munkahelyi étkeztetés
813000	Zöldterület kezelés
841127	Települési kis.önk. tevékenysége
841114	Országgy.képv.választ. kapcsolatos tevékenység
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
841116	Országos települési és helyi kisebbségi választáshoz kapcs. tevékenységek
841112	Önkormányzati jogalkotás
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
842421	Közterület rendjének fenntartása
890441	Közcélú foglalkoztatás
890442	Közhasznú foglalkoztatás
890443	Közmunka
841402	Közvilágítás
841901	Önkormányzat és többcélú társulás elszámolásai
862101	Háziorvosi alapellátás
882111	Rendszeres szociális segély
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási normatív támogatás
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj alanyi jogon
882116	Ápolási díj méltányosságból
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119	Óvodáztatási támogatás
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatása
882129	Egyéb eseti önkorm. pénzbeli támogatás
882202	Közgyógyellátás
882203	Köztemetés
889921	Szociális étkeztetés
890301 	Civil szervezetek működési támogatása
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
370000	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910123	Könyvtári szolgáltatások
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
960302	Köztemető fenntartás és működtetés

841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133	Adó illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése
841114	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841173	Statisztikai tevékenység
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841163	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

 Vállalkozói tevékenységet az önkormányzat nem végez.”

3.	Az 5. pont törlésre kerül, helyébe a következő lép: 
„5. Illetékessége: Borzavár község közigazgatási területe.”

4.	A 7. pont törlésre kerül, helyébe a következő lép: 

„7. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8428 Borzavár, Fő út 43. „
5.	A 8., 9. pont átszámozódik 10., 11. pontra.
6.	A 8. pont:

„8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8428 Borzavár, Fő út 43.”  - val egészül ki.

7.	A 9. pont:
„9. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó.” –val egészül ki.

II.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. pontban történt módosításokkal az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 

III.	Felhatalmazza a megbízott jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot módosító okiratot, valamint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés céljából nyújtsa be. 

Felelős: 	Csényi Ildikó megbízott jegyző
Határidő: 	azonnal 



Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva Alapító Okirata

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása szintén a törvényi változások miatt vált szükségessé.
Ismertetem a határozati javaslatot, mely tartalmazza a módosításokat.

Kuti Vilmos képviselő: Porvának és Borzavárnak is külön óvodája van. Miért kell még mindig a porvaiak engedélye az intézményvezető kinevezéséhez? Mikor tudjuk elintézni, hogy ne legyen beleszólása a porvai testületnek? 

Csényi Ildikó helyettes jegyző: Közös fenntartásban van az óvoda. Információm szerint a jövő évben kilép Porva és már csak Borzavár lesz a fenntartó. Tárgyalások folynak a porvai önkormányzattal. A jelenleg érvényes társulási megállapodást szeretnénk módosítani úgy, hogy mindkét fél számára leírnánk a jogokat és kötelezettségeket. A társulási megállapodás módosítását a következő testületi ülésen tervezzük tárgyalni. Az alapító okiratokat decemberben is módosítani kell, mivel 2012. január 1-jével a Polgármesteri Hivatal az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez csatlakozik, így az intézmények gazdálkodási ügyeit már a Körjegyzői Hivatal fogja ellátni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A június 2-i zirci megbeszélésen kötött megállapodás szerint Porva 2012-ben fog kilépni azért, hogy az idén még igénybe tudjuk venni a társulási normatívát. Ez a megállapodás része, hogy előbb nem léphet ki.

Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

103/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
I.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  Borzavár - Porva Alapító Okiratát az  Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99.§-a alapján az alábbiak szerint módosítja: 
1.	Az Alapító Okirat preambulum részéből törlésre kerül a „valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján”  szövegrész.
2.	A 2. pontban a maximális gyereklétszám 50 főről 30 főre módosul. Óvodai csoportok száma 2-ről 1-re módosul.
3.	A 4. pont Alaptevékenysége 2009. december 31-ig törlésre kerül. Szakfeladat száma és megnevezése kerül a 4. pont helyébe. Törlésre kerül a „Kisegítő és kiegészítő tevékenységet nem folytat” szövegrész.
4.	A 9. pont Besorolás: törlésre kerül, helyébe a következő lép: „9. Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, költségvetése a Borzavár Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Borzavár Községi Önkormányzat (Megállapodás szerinti gesztor) Polgármesteri Hivatala látja el.” 
Az előirányzatok feletti ............... szövegrész továbbra is a 9. részét képezi. 
5.	A 10. pontból törlésre kerül a „legfeljebb 10 év”, „legalább 5 év helyett maximum 5 év”. 

II.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. pontban történt módosításokkal az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 

III. Felhatalmazza a megbízott jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot módosító okiratot, valamint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés céljából nyújtsa be. 

Felelős: 	Csényi Ildikó megbízott jegyző
Határidő: 	azonnal 

Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva Alapító Okirata

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Közös Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szintén azt tudom elmondani, hogy a törvényi változásoknak kell eleget tennünk.
Ismertetem a határozati javaslatot, mely tartalmazza a módosításokat.
Az Alapító Okirat módosítását 2011. november 30-i hatállyal javaslom elfogadni, mivel a Porvai Önkormányzatnak is el kell fogadni.

Lajkó Antal a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja az iskola alapító okiratát.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


104/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
I.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola  Borzavár - Porva Alapító Okiratát az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 99.§-a alapján az alábbiak szerint módosítja: 
1.	Az Alapító Okirat preambulum részéből törlésre kerül a „valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1.§-a alapján”  szövegrész.
2.	A 4. pont Alaptevékenysége 2009. december 31-ig törlésre kerül. Szakfeladat száma és megnevezése kerül a 4. pont helyébe. 
3.	Törlésre kerül a „Kisegítő tevékenységet nem folytat” szövegrész. 
4.	A 10. Besorolás: törlésre kerül, helyébe a következő lép: „10. Gazdálkodási jogköre: Költségvetése a Borzavár Község Önkormányzat költségvetésének részét képezi. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait Borzavár Községi Önkormányzat (Megállapodás szerinti gesztor) Polgármesteri Hivatala látja el.”
Az előirányzatok feletti ............... szövegrész továbbra is a 10. részét képezi. 
5.	A 11. pontban törlésre kerül „legalább” kifejezés. Helyette maximum 5 év. Törlésre kerül „és legfeljebb 10 év”. 

II.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. pontban történt módosításokkal az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja. 





III. Felhatalmazza a megbízott jegyzőt, hogy az Alapító Okiratot módosító okiratot,     valamint az Alapító Okiratot egységes szerkezetben a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetés céljából nyújtsa be. 

Felelős: 	Csényi Ildikó megbízott jegyző
Határidő: 	azonnal 


3. Borzavár Község 2012. évi belső ellenőrzési terve

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Tömpe és Társa Bt. végzi a kistérségben a belső ellenőrzést. Minden önkormányzat számára kiküldésre került a 2012. évi belső ellenőrzési terv, melyet 2011. november 15-ig kell elfogadni. A belső ellenőrzési tervet a Zirc Kistérség Társulási Tanács már elfogadta. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

105/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi belső ellenőrzési tervét a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. A belső ellenőrzési terv a határozat részét képezi.

Felelős:	polgármester
Határidő:	folyamatos


4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a helyettes jegyző asszonynak.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása az alapító okiratok áttekintése és módosítása miatt vált szükségessé. Az SzMSz 7. melléklete tartalmazza a szakfeladat rendet. Most beépítésére kerül az iskola, óvoda és polgármesteri hivatal alapító okiratai. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.


Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2011. (XI . 05.) számú önkormányzati rendelete
a Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2011. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


5. Szociális rendelet módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a helyettes jegyző asszonynak.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A Szociális törvény előírja, hogy a helyi szociális rendeletben szabályozni kell a normatív és helyi lakásfenntartási támogatást. Helyi rendeletünkből hiányzik a helyi lakásfenntartási támogatás, melyet kétféle módon nyújthat a képviselő-testület. Egyrészt önálló támogatásként, ekkor a minimum összeg 2.500,- Ft, másrészt a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére tekintve a kiegészítés megállapítását javaslom. A kiküldött rendelettervezetben szereplő 500 Ft/hó összeg helyett 100 Ft/hó összeget javaslok. A rendelet módosítása a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit a 2011. szeptember 1. után indult kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A törvény módosításával sokkal többen igénybe tudják venni a lakásfenntartási támogatást, az előző időszakhoz képest duplájára emelkedtek az igénylések.

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek a 100 Ft/hó összeggel.

Lajkó Antal alpolgármester: Támogatom a 100 Ft/hó összeget.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a rendelettervezettel – a szóbeli kiegészítésekkel együtt - egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.


Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2011. (XI . 05.) számú önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
11/2011.  (VII. 01.) és 12/2011. (VIII. 30.) számú
 önkormányzati rendeletekkel módosított
2/2011. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

6. Zirc Kistérség Többcélú Társulása közfeladatainak bővítése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérem a helyettes jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

Csényi Ildikó helyettes jegyző: A kistérség csatlakozási felhívással fordult az önkormányzathoz, mivel a Társulási Tanács feladatai közé felvette a környezet- és természetvédelem, valamint a hulladékkezelés feladatát. A kistérségi feladathoz történő csatlakozáshoz Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata szükséges. az önkormányzatok feladatellátását a kistérségi keretek között tudja ellátni, ezzel e feladatokat szervezettebben, szakszerűbben és költségtakarékosan tudja teljesíteni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


106/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a Zirc Kistérség Többcélú Társulása közszolgáltatási feladatainak bővítéséhez. Csatlakozni kíván a kistérségi feladatellátásban a környezet- és természetvédelem, valamint a hulladékkezelés feladatellátásához. A feladatellátás tartalmazza a társult önkormányzatok környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelési feladatok ellátását az alábbi keretek között: 
1.	Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programjait és hulladékgazdálkodási terveit. 
2.	A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot és hulladékgazdálkodási tervet készíttet.
3.	Együttműködik a Környezetvédelmi Program és hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében, felülvizsgálatában.
4.	Stratégiai környezeti vizsgálatok kistérségi szintű szervezése. (Környezeti hatásvizsgálatok végeztetése, melynek célja a tervezett tevékenység összes környezeti hatásának a felmérése, értékelése.)
5.	Pályázatot nyújt be.
6.	A környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladatellátásában érintett, illetve abban együttműködő önkormányzatok felsorolását a megállapodás 9. számú melléklete tartalmazza.

Felelős: 	polgármester
Határidő: 	folyamatos


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Csesznek-Bakonyoszlop-Bakonyszentkirály csatlakozni szeretne a mozgókönyvtári feladatellátáshoz. Ehhez szükséges a borzavári képviselő-testület határozata is. Javaslom, hogy támogassuk 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

107/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csesznek Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozása kapcsán szükségessé váló, a Társulási Megállapodás 23. számú módosítását, és a feladatellátásra vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás és a módosított Együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:    Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

108/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyoszlop Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozása kapcsán szükségessé váló, a Társulási Megállapodás 23. számú módosítását, és a feladatellátásra vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás és a módosított Együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:  Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  azonnal



Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

109/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári feladatellátáshoz való csatlakozása kapcsán szükségessé váló, a Társulási Megállapodás 23. számú módosítását, és a feladatellátásra vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását jóváhagyja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás és a módosított Együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:  Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


7. Vegyes ügyek
- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Munkatervünk szerint a negyedik negyedévben kell közmeghallgatást tartani. Javaslom, hogy 2011. december 2-án 17,00 órakor tartsuk meg.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


110/2011. (XI. 04.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 2-án 17,00 órakor közmeghallgatást tart a Művelődési Házban.

Utasítja a helyettes jegyzőt, hogy a közmeghallgatás időpontjáról értesítse a lakosságot.

Felelős: Csényi Ildikó helyettes jegyző
Határidő: 2011. december 2.







Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 17,50 órakor bezárom.



					K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes						     Csényi Ildikó
      polgármester						    	    helyettes jegyző


				             Gartner Tamás				     
				              jkv. hitelesítő 

