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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 30-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
						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 – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „12) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2022. (V.30.) 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2022. (V.30.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
Nyilvános

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése, a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
	Előadó: Dombi László István polgármester 
Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
		Előadó: Dombi László István polgármester
	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéséről 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséről
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A Veszprémi Kormányhivatal törvényességi felhívása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről

Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
	Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2021. évben

	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
	Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról 2021. évben

	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
	Szállító kiválasztása közművelődési tér eszközbeszerzésére

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Kultúrház bérlésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dombi László István polgármester

	Tervező kiválasztása településterv készítésére

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Gyermeknap megrendezése

	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 polgármester

Zárt

	Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 

	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala
a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2022. (V.30.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését
216.732.713 forint működési költségvetési bevétellel,
215.646.797 forint működési költségvetési kiadással,
1.085.916 forint működési többlettel,
393.147 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1.479.063 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1.479.063 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 217.125.860 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete fedezi.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 70/2021.(XII.16.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2021. december 31-i hatállyal beépítésre kerül a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése a Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ - 4./ pontok esetében: azonnal 
              5./ pont esetében: 2022. május 31.


b) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról



c) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése, a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester 

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2022. (V.30.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról


1.  (1)  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 216.732.713 forint költségvetési bevétellel, 
ab) 214.619.210 forint költségvetési kiadással,
ac) 2.113.503 forint működési többlettel,
ad) 393.147 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Hivatal 2021. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.447.736 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.447.736 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal, 
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2021. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 217.125.860 forintban,
cb) kiadásait 216.066.946 forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozza. 
2. A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1.058.914 forintban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 3.428.747 forintban határozza meg. 
4. A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján – 4.704.015 forintban határozza meg. 
5. A Képviselő-testület a Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadásai teljesítésének összegét 1.447.736 forintban, az 5. melléklet szerinti bontásban foglaltak szerint hagyja jóvá.  
6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) a foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló változatlan tartalommal beépítésre kerül Zirc Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal

d) Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
e) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéséről 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2022. (V.30.) határozata

a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2021. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés 1. mellékletét képező összefoglaló éves jelentés tartalmát tudomásul veszi. 

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


f) Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentéséről
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2022. (V.30.) határozata

a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentése tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 2021. évet vizsgáló ellenőrzés megállapításaira vonatkozóan tett ellenőrzési jelentését megismerte, azzal egyetért, és azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.
 
Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal
2) A Veszprémi Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2022. (V.30.) határozata

a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása tárgyában 

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivataltól érkezett, VE/53/799-1/2022. iktatószámú törvényességi felhívást, és egyetért azzal.

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek jogszerű határidőben történő felterjesztésére. 

Felelős: 1. pont esetében: Dombi László István polgármester
	  2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Határidő: 1. pont esetében: azonnal
	    2. pont esetében: azonnal, illetve folyamatos


3) Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyula Imréné képviselő javasolja, a magánszemélyek kommunális adójánál szüntessék meg a kedvezményeket.

Viziné dr. Horváth Judit jegyző elmondja, hogy az adókedvezményt 2023. január 1-jei hatállyal lehet megszüntetni. 


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2022. (V.30.) határozata

a 2021. évi adóztatási tevékenységére vonatkozó beszámoló tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2021. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

Felelős:  Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: azonnal


4) Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2021. évben
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2022. (V.30.) határozata

2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámoló tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár községben 2021. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Felelős: a) pont esetében: Dombi László István  polgármester
         b) pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: a) pont esetében: azonnal
	   b) pont esetében: 2022. május 31.



5) Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról 2021. évben
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2022. (V.30.) határozata

a 2021. évi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 
szóló tájékoztató tudomásul vétele tárgyában
	
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


Felelős:  Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


6) Szállító kiválasztása közművelődési tér eszközbeszerzésére
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2022. (V.30.) határozata

székek beszerzése tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 85 db beltéri tárgyalószék vonatkozásában lefolytatott beszerzési eljárásban beérkezett alábbi ajánlatokat érvényesnek minősíti:

acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(2133 Sződliget, Damjanich J. u. 1., adószám: 12449062-2-13)

PapírDepo.hu Webáruház Kft.
(1047 Budapest, Váci út 71., adószám: 14090918-2-41)


Irodahatékonysági Tanácsadó Kft.
(1031 Budapest, Városfal köz 3. III./9., adószám: 24827012-2-41)

PBS Hungária Kft.
(1116 Budapest, Építész utca 8-12., adószám: 11139011-2-43)
	
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást eredményesnek minősíti, és nyertesének megnevezi PBS Hungária Kft.-t (1116 Budapest, Építész utca 8-12., adószám: 11139011-2-43) bruttó 798 830 Ft ajánlata alapján. A beruházás fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklet közművelődési tér eszközfejlesztése soron rendelkezésre áll.

3./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlatban szereplő székek megrendelésére.

Felelős: 	1./-3./ pontok esetében: Dombi László polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2022. május 31.


7) Kultúrház bérlésével kapcsolatos döntés 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2022. (V.30.) határozata

a Kultúrház bérleti díjának megállapításáról

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2012. (II.29.) határozatát 2022. július 1. napi hatállyal visszavonja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 1. napi hatállyal az Önkormányzat tulajdonában álló, 463/1 hrsz-ú Kultúrház (Borzavár, Fő út 41.) bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
	Vásárok három órás időtartamig 4.000,- Ft/alkalom.
	Családi és egyéb rendezvények 20.000,- Ft/alkalom.


3)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban megnevezett 	ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerződések megkötésére.


Felelős:	1)-3) pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1)-2) pontok esetében: azonnal
			3) pont esetében: 2022. július 1. napjától folyamatos


8) Tervező kiválasztása településterv készítésére
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a határozati javaslat határidejének 3./ pontjában szereplő dátum 2022. május 31. helyett 2022. június 21. napra módosuljon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a határidő módosításával.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2022. (V.30.) határozata

településterv készítő kiválasztása tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított támogatás felhasználására lefolytatott beszerzési eljárásban beérkezett alábbi ajánlatokat érvényesnek minősíti:

	Környezetterv Kft. (1149 Budapest, Várna utca 12-14., adószám: 12280450-2-42)

	FehérVÁRtervező Kft. (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22., adószám: 23705445-2-07)

	HA Tervstudio Kft. (1116 Budapest, Zsurló köz 5., adószám: 25456240-2-43)

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárást eredményesnek minősíti, és nyertesének megnevezi a Környezetterv Kft. vállalkozást (1149 Budapest, Várna utca 12-14., adószám: 12280450-2-42)  bruttó 4 445 000 Ft ajánlata alapján. A beruházás fedezete a a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által meghirdetett, „Az ötezer lakos alatti települések településtervei elkészítésének támogatása” pályázatból elnyert támogatás terhére áll rendelkezésre.

3./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a feltételes tervezési szerződés megkötésére. 

Felelős: 	1./-3./ pontok esetében: Dombi László polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2022. június 21.


9) Gyermeknap megrendezése
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2022. (V.30.) határozata

a Gyermeknap megrendezése tárgyában

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Gyermeknap 2022. június 3. nappal történő megrendezésével. 


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott rendezvény költségeire legfeljebb 500.000,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített „27. Települési rendezvények (Falunap, Gyereknap, Idősek Napja)” dologi kiadásainak előirányzata terhére.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint a szükséges megállapodások, szerződések megkötésére. 



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


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


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2022. (V.30.) 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 


11) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2022. (V.30.) 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 40 perckor berekeszti.


K. m. f.
             

Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 	

