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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. január 30-án 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
						Rippert András		képviselő
     						Vajda Gyuláné			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 polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2023. (I.30.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Szennyvíztisztító telep vegyszeradagoló szivattyújának pótlására pénzügyi fedezet biztosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Elosztóhálózat-használati szerződések megkötése
	Előadó: Dombi László István polgármester
6.	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezé-	se
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati 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
2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
2023. évi illetményalapjának megállapításáról


2. A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete

a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 




3. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz: 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (I.30.) határozata

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Vármegyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi felhívást, és egyetért azzal, továbbá ennek megfelelően a törvénysértés megszüntetése érdekében módosítja a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (I.31.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról


4. Szennyvíztisztító telep vegyszeradagoló szivattyújának pótlására pénzügyi fedezet biztosítása 
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
10/2023. (I.30.) határozata

a szennyvíztisztító telepnél vegyszeradagoló szivattyú pótlása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által a borzavári szennyvíztisztító telepnél vegyszeradagoló szivattyú pótlásával. 

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban részletezett beszerzés pénzügyi fedezetét, bruttó 207.129,- Ft összeget az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítja.


	Felelős: Dombi László István polgármester
	Határidő: 1. pont esetében: azonnal
      	      2. pont esetében: 2023.02.28.      



5. Elosztóhálózat-használati szerződések megkötése
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
11/2023. (I.30.) határozata

elosztóhálózat-használati szerződések megkötése tárgyában 

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.) kötendő, az előterjesztés 2. melléklete szerinti alábbi szerződésszámú Elosztóhálózat-használati szerződéseket elfogadja:
	11484965 HH (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1.)

11485007 HH (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.)
11484991 HH (8428 Borzavár, Fő út 43.)
11484979 HH (8428 Borzavár, Fő út 41.)

2.  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződések aláírására. 

Felelős: 	1-2. pont esetében: Dombi László István polgármester
Határidő:	1-2. pont esetében: 2023.02.28.	


6. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
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
12/2023. (I.30.) határozata

a 2023/2024. tanévre vonatkozó iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében egyetért a Veszprémi Tankerületi Központ TK/178/1141-6/2022 ügyiratszámú okiratában – Borzavár község közigazgatási területére 2023/2024. tanévre vonatkozóan - meghatározott, Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.), mint kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölésével.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatának a Veszprémi Tankerületi Központ részére történő megküldésére.

Felelős: 1./-2./ pont esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2023. február 15.


Dombi László István polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.





Dombi László István  						      Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		       jegyző 

