6

7
9
9
	




											20/2013.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. december 17-én 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gartner Tamás			képviselő
Kuti Vilmos			képviselő

-	bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal			alpolgármester
						Gurdon Lajos			képviselő	
						
	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

						
			
						

Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

102/2013. (XII. 17.) határozata


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

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
A pénzbeli és természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelméről szóló 11/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szerződések megkötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

	Előadó: Sümegi Attila jegyző

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
       6)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A pénzbeli és természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 10/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet és a gyermekek védelméről szóló 11/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás

Kuti Vilmos képviselő soknak tartja a segélyezésnél a 100.000,- Ft-os éves keretet. 

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselő urat, hogy a rendelettervezet 17. §-a csak a rendkívüli élethelyzetbe került személyek segélyezéséről szól, akiknél elemi kár, lakásban történő meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba bekövetkezett kár, vagy belvíz okozta kár keletkezik. A 100.000,- Ft a maximum összeg, ettől kevesebbet is meg lehet állapítani. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a szociális, gyermekvédelmi és 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról




2) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a 2014. évi munkaterv tervezet 5. oldalán egy számelírás történt, az 1. napirend helyesen: „Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadása.”

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

103/2013. (XII. 17.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervét jelen határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos



3) Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a korábbi szerződéshez képest az állatok befogásánál a napidíj és a bódítódíj összege változott. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

104/2013. (XII. 17.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel, Lókút Község Önkormányzatával, valamint Zirc Városi Önkormányzattal 
2013. március 1. napján megkötött, gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés jelen előterjesztés 1. mellékletében rögzített tartalommal történő módosítását jóváhagyja.
2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.


Felelős: 	1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal 
		2./ pont esetében: 2013.december 31.



4) Intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szerződések megkötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző közli, hogy a Szent Bernát Idősek Otthonával kötendő Szolgáltatási szerződéstervezet 3.6. pontja a következőképp módosul: „3 adag ebéd” helyett „4 adag ebéd”.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

105/2013. (XII. 17.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelen előterjesztés, 1. számú mellékletében található szerződésnek megfelelően, Zirc Városi Önkormányzattal – a Zirc, Köztársaság u. 3. sz. alatti konyháján elkészített - intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan szolgáltatási szerződést köt.

2.  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelen előterjesztés, 2. számú mellékletében található szerződésnek megfelelően a Szent Bernát Idősek Otthonával – a Zirc, Köztársaság u. 2. sz. alatti konyháján elkészített – diétás intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan szolgáltatási szerződést köt.

2./ A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban részletezett szerződések megkötésére és aláírására

Felelős:  1./-2./-3.  pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.-2./ pontok esetében: azonnal
                  3./ pont esetében: 2013. december 20.






5) Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

106/2013. (XII. 17.) határozata



	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés 1. mellékletében található Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2014. évi belső ellenőrzési tervet.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot és a jóváhagyott 2014. évi belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzést végző szerv részére juttassa el.


     Felelős:    Sümegi Attila jegyző
     Határidő: 1. pont esetében azonnal
                      2. pont esetében 2013. december 31.




7) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.






Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

