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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. december 16-án 8.00 órai kezdettel
tartott 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 Gyuláné			képviselő
     - 	igazoltan 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.

Kuti Róbert alpolgármester javasolja, hogy a „6. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó önkormányzatai közötti megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendet a mai képviselő-testületi ülésen nem tárgyalják, vegyék le a napirendről. 
	
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2022. (XII.16.) 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 5/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester	

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadása 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

	Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosítása

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

	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Az intézményi térítési díjakról szóló 5/2022. (VI.28.) 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
103/2022. (XII.16.) határozata

a 2023. január 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 2023. január 1. napjától az alábbiakban határozza meg:



Étkezés típusa
Nyersanyagnorma (Ft/nap)


1.
Óvodai ellátás
déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés
640


a.

ebéd
350


b.

tízórai
160


c.

uzsonna
130


2.
Általános iskolai ellátás
déli meleg főétkezés, tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés
850


a.

ebéd
450


b.

tízórai
220


c.

uzsonna
180


3.
Általános iskolai ebéd
450


2.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2022.(VI.27.) határozatát 2022. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

3.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy jelen határozatáról tájékoztassa a feladat ellátást végző Zirc Városi Önkormányzatot.

Felelős: 1.)-2.) pontok esetében: Dombi László István polgármester
              3.) pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: 1.) pont esetében: azonnal
                2.) pont esetében: 2022. december 31.
                3.) pont esetében: 2022. december 20.


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

Borzavár Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 
5/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról



2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadása 
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
104/2022. (XII.16.) határozata
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos


3. Borzavár Községi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Viziné dr. Horváth Judit jegyző röviden ismerteti az előterjesztést. Javasolja, tegyenek be még egy pontot a 2023. évi belső ellenőrzési tervbe: „A házipénztár 2022. évi szabályszerűségi ellenőrzése”. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2022. (XII.16.) határozata
a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az elfogadott módosítással együtt - jóváhagyja a határozat 1. mellékletében foglalt, Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2023. évi belső ellenőrzési tervet.

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzési vezető részére.


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. december 31.


4. Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023) felülvizsgálata
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
106/2022. (XII.16.) határozata
Borzavár Község 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

1.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés és a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.) Korm. rendelet 6. §-a, valamint a belügyminisztérium honlapján közzétett „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” című dokumentum alapján Borzavár Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023.) áttekintette és felülvizsgálta.

2.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban meghatározott szempontok szerint felülvizsgált és módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3.) 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik - a helyi esélyegyenlőségi referens közreműködésével – az 1.) pont szerint felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozataláról, közzétételéről és a szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős:	1.)-3.) pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő:	1.) és 2.) pontok esetében: azonnal
		3.) pont esetében: 2022. december 20.


5. Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának 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
107/2022. (XII.16.) határozata
a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodásának módosításáról


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodása Módosító Okiratát, valamint az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a jelen előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglaltak alapján jóváhagyja. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Lókút Óvodatársulás Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a Zirci Közös önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az okiratokban foglalt esetlegesen szükséges technikai javításokat elvégezze.  


Felelős: 1-2. pontok esetében: Dombi László István polgármester
	     3. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: 1-3. pont esetében: azonnal


6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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
108/2022. (XII.16.) 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 8 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.



Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

