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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 4-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 Gyula Imréné		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 – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022. (II.4.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:  
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
„Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadása
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) „Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás megadása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti a kiküldött előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022. (II.4.) határozata

tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Veszprémi Tankerületi Központ által a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola vonatkozásában, az MFP-IETF/2022. kódszámú Magyar Falu Program „Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című alprogram pályázat benyújtásával.

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 4. mellékletében szereplő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert 2. pont szerint elfogadott tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat Veszprémi Tankerületi Központ részére történő megküldésére.


Felelős:	1.-3. pont esetében: Dombi László István polgármester 
Határidő:	1.-2. pont esetében: azonnal
		3. pont esetében: 2022. február 8.


Dombi László István polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 10 perckor berekeszti.



K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 	

