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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 28-án 16.00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István		képviselő
     						Vajda Gyula Imréné		képviselő

     -	bejelentés nélkül távol van:		Rippert András		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 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
16/2022. (II.28.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:  
I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

    	Előadó: Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása

		Előadó: Dombi László István polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Gyepmesteri szerződés módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester
	Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása az Mötv. 71. § (4) bekezdésének módosítására tekintettel

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Dombi László István polgármester
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester úr és képviselőtársai a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2022. (II.28.) határozata

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztató tudomásul vétele tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatóját az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.


Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 


2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2022.(II.28.) határozata

az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló 2022. évi és az azt követő három költségvetési évben fennálló kötelezettségeinek mértékéről


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok forintban
Megnevezés
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
Helyi adók
6.719.000
6.750.000
6.800.000
6.900.000
Tulajdonosi bevételek
0
0
0
0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 
128.000
100.000
100.000
100.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
360.000
140.000
0
0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
Privatizációból származó bevételek
0
0
0
0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
Saját bevételek összesen:
7.207.000
6.990.000
6.900.000
7.000.000


2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei 2022. évben és az azt követő három költségvetési évben nincsenek. 


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal



b) Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy az előző évi takarékos, céltudatos gazdálkodás következtében biztos, stabil lábakon áll a 2022. évi költségvetés.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről


	3) Gyepmesteri szerződés módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2022. (II.28.) határozata

a gyepmesteri szerződés módosításáról 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel (székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42., telephely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor u. 7., adószám: 1033304-2-44) Zirc Városi Önkormányzattal, valamint Lókút Község Önkormányzatával 2013. március 1. napján megkötött gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződést az előterjesztés 1. mellékletében rögzített tartalommal módosítja.

		Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 



Felelős:   Dombi László István polgármester	    
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2022. március 14.
4) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása az Mötv. 71. § (4) bekezdésének módosítására tekintettel
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kuti Róbert alpolgármester bejelentette személyes érintettségét.

Dombi László István polgármester felteszi szavazásra az alábbi javaslatot: „A képviselő-testület Kuti Róbert alpolgármestert kizárja a napirendhez kapcsolódó döntés meghozatalából”. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2022. (II.28.) határozata

az alpolgármester döntés hozatalból való kizárása érintettségére tekintettel

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel az Mötv. 142. §-ára és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 24. § (7) bekezdésére -   Kuti Róbert alpolgármester személyes érintettségének bejelentéséről úgy döntött, hogy „Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása az Mötv. 71. § (4) bekezdésének módosítására tekintettel” című napirendre vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2022. (II.28.) határozata

az alpolgármesteri tiszteletdíj módosítása tárgyában 

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kuti Róbert társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 25.000,- Ft összegben állapítja meg 2022. március 1. napjától. 

2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott, azaz 3.750,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos okiratok elkészítésére.

Felelős : 	1./-3./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő : 	1./-2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2022. március 3.


5) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2022. (II.28.) határozata

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolója tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2021. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 


Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 


6) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2022. (II.28.) határozata

az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 
7) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2022. (II.28.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtása tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 


Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 16 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 	

