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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28-án 17,30 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirc, Városháza nagyterme


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
 						Kuti Vilmos 			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			képviselő
     
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző
						 
										
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (I. 28.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 10/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A Zirci Járás Önkormányzati Társulása, Társulási Megállapodásának 31. számú módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 10/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról  és Szabályozási Tervről szóló 10/2005. (VI.1.)
 önkormányzati rendelet módosításáról




2) A Zirci Járás Önkormányzati Társulása, Társulási Megállapodásának 31. számú módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (I. 28.) határozata
	
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2015. december 16-i ülésén jóváhagyott - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot (1. melléklet), valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást (2. melléklet) elfogadja. 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2016. február 1.


3) Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2016. (I. 28.) határozata
	

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
      Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Magyarország Miniszterelnökének.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2016. február 1.




Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 35 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

