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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. március 22-én 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

     -	bejelentéssel 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 – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „2) 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
25/2022. (III.22.) határozata

 zárt ülés elrendeléséről

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 döntések meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja arra tekintettel, hogy az Önkormányzat vagyonával való rendelkezéssel kapcsolatos döntést hoz. 

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal

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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2022. (III.22.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:  
Nyilvános

Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve
Előadó: Dombi László István polgármester

Zárt
Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve
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
27/2022.(III.22.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: folyamatos






Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 16 óra 20 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 	

