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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 27-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
						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.

Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 2) b) napirend „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés megtárgyalását vegyék le a napirendről, mivel az előterjesztés pontosításra szorul. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2022. (VI.27.) határozata

			    előterjesztés napirendről történő levétele tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést leveszi a napirendről és a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés


Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2022. (VI.27.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az intézményi térítési díjakról szóló 2/20214. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésével kapcsolatos döntés meghozatala
	- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester


II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3)	Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 	ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019.(III.29.) 	önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához történő hozzájá-	rulás
	Előadó: Dombi László polgármester
4)	A központi orvosi ügyelet finanszírozása
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az intézményi térítési díjakról szóló 2/20214. (III.3.) 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2022. (VI.27.) határozata

a 2022. július 1. napjától – az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gyermekétkeztetéshez - alkalmazható nyersanyagnorma megállapításáról

1.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott gyermekétkeztetéshez kapcsolódó intézményi térítési díj számítása megalapozásául szolgáló – általános forgalmi adót nem tartalmazó – nyersanyagnormát 2022. július 1. napjától az alábbiakban határozza meg:



Étkezés típusa
Nyersanyagnorma (Ft/nap)


1.
Óvodai ellátás
déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés
492


a.

ebéd
296


b.

tízórai
101


c.

uzsonna
95


2.
Általános iskolai ellátás
déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés
694


a.

ebéd
367


b.

tízórai
187


c.

uzsonna
140


3.
Általános iskolai ebéd
367


2.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy jelen határozatáról tájékoztassa a feladatellátást végző Zirc Városi Önkormányzatot.

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

Határidő: 1.) pont esetében: azonnal
                2.) pont esetében: 2022. június 27.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2022. (VI.27.) határozata

a szociális étkeztetés szolgáltatási önköltsége tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa nyújtott szociális étkeztetés szolgáltatás ellenértékeként megállapítandó intézményi térítési díj számítása megalapozásául szolgáló – általános forgalmi adót nem tartalmazó – szolgáltatási önköltségét, 2022. július 1. napjától, az alábbiakban határozza meg:






Normál étkezés
Diétás étkezés
Csomagolás

1.
Összkiadás 1 főre vetítve (Ft):
246 510
271 410
-

2.
Ellátottak száma
26 fő

3.
Ellátási napok száma:
249 nap
249 nap
249 nap

4.
Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/ellátási nap):
990,00
1090,00
135,00


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal



A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról 


 2) Borzavár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2022. (VI.27.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését
262.185.110 forint működési költségvetési bevétellel,
258.896.872 forint működési költségvetési kiadással,
3.288.238 forint működési többlettel,
1.058.914 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
4.347.152 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
4.347.152 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 263.244.024 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 2022. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 10/2022.(I.31.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a határozat 1-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a Zirc Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendeletébe beépíti.

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


3) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához történő hozzájárulás
Előadó: Dombi László 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 
54/2022. (VI.27.) határozata

Zirc és Lókút Óvodatársulás keretein belül ellátott 
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődébe járó bölcsődés gyermekek gondozási térítési díját tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulás tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésére tekintettel - hozzájárul Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési intézményben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet 2022. július 1. napi hatályba lépéssel történő megalkotásához.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


4) A központi orvosi ügyelet finanszírozása
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 
55/2022. (VI.27.) határozata

a központi orvosi ügyelet finanszírozása tárgyában

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Zirci Járás Önkormányzati Társulása a központi orvosi ügyeleti feladatellátás tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítsa.
 
2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása által a központi orvosi ügyelet ellátására kötendő, 24 hónapra szóló szolgáltatási szerződés fennállása idejére kötelezettséget vállal arra, hogy Borzavár Községi Önkormányzatra eső, lakosságszám-arányos hozzájárulás összegét a 2023-2024. évi költségvetési rendeleteibe beépíti.



	Felelős: 1-2. pontok esetében: Dombi László István polgármester 
	Határidő: 1-2. pontok esetében: azonnal


Dombi László István polgármester a rendkívüli ülést 9 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
             

Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 	

