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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 27-én 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános 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
						
     -	bejelentéssel távol van:		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 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „4) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2018. (VI.27.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az ügyfél érintett üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontját: a „4) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést a nyilvános ülést követően tárgyalják meg. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2018. (VI.27.) határozata

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

NAPIREND 

Nyilvános ülés

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Testvértelepülési delegáció fogadásával kapcsolatos döntés meghozatala	

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Zárt ülés

Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
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
47/2018. (VI.27.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezési jogkörében az előterjesztés 1. melléklete szerinti Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja 2018. július 1. napjával történő hatályba lépéssel.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



2) Testvértelepülési delegáció fogadásával kapcsolatos döntés meghozatala	
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az erdélyi testvértelepülésről 51 fő Magyarországon tartózkodik 2018. július 9-11-ig. Az önkormányzat július 10-én vacsorára hívja meg őket Zircre a Reguly Szakközépiskolába, ennek összege 66.000,- Ft. A vacsorát követően a helyi Kultúrházban vendégeljük meg őket, melyre további 110.000 Ft-ot szükséges biztosítani az ajándékra, italra és süteményre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2018. (VI.27.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az erdélyi testvértelepülés delegációjának 2018. július 10-én történő megvendégelésével.

A rendezvény várható költségére legfeljebb 180.000,- Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet Önkormányzati igazgatási tevékenységek soron rögzített Dologi kiadások előirányzata terhére.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott rendezvény megszervezésére, lebonyolítására és a kötelezettségvállalások megtételére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2018. július 10.
                	      
                       
3) Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kulturális Közfoglalkoztatási Program, melynek keretében a könyvtári feladatokat ellátják, 2018. június 30-án megszűnik, a továbbiakban más megoldást kell keresni. Átmenetileg a jelenlegi könyvtáros heti egy alkalommal, szerdán 17.00 órától 19.00 óráig látja el a feladatot megbízási szerződéssel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2018. (VI.27.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2017. (V.9.) határozatát visszavonja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvtári feladatok ellátására vonatkozóan 2018. július 1-jétől határozatlan időre megbízási szerződést köt Adler Zsanett 8428 Borzavár, Alkotmány u. 62. szám alatti lakossal bruttó 1.300,- Ft/óra megbízási díjért. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását az alábbiak szerint biztosítja:


	     		Hétfő:		---  
	                        Kedd: 		---
	                        Szerda:	17.00-19.00
			Csütörtök:	---
			Péntek:	--
	                        Szombat:	--

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2) pontban nevesített személlyel megbízási szerződés megkötésére.

          
Felelős: 	1)-3) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1) pont esetében: azonnal
			2)-3) pont esetében: 2018. július 1.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 05 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

