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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 27-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
						Gurdon Lajos			képviselő
						
     - 	bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal			alpolgármester
						Kuti Vilmos			képviselő						
	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

						Tégi Imréné			óvodavezető

						
			
						

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 meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

35/2014. (V. 27.) határozata


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


I. Önkormányzati rendelet alkotása
A köztemetők használata és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 3/2006. (I. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
	Beszámoló a Borzavári Manókert Óvoda tevékenységéről

	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Templom festésére, kerítésének felújítására vonatkozó döntés meghozatala

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

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



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A köztemetők használata és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 3/2006. (I. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014.(V. 30.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről




2) Beszámoló a Borzavári Manókert Óvoda tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Tégi Imréné óvodavezető köszönetét fejezi ki az óvoda dolgozóinak munkájukért, mellyel hozzájárultak az intézmény biztonságos, takarékos működéséhez. Bejelenti, hogy a kiírt óvodavezetői állásra nem pályázik. A 2014/2015-ös nevelési évre 14 gyermeket írattak be az óvodába. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szintén megköszöni az óvodai dolgozók munkáját. Az önkormányzat is biztosított egy főt, hogy gördülékenyen működjön az óvoda.


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2014.(V. 27.)  határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkájáról szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



3) Templom festésére, kerítésének felújítására vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2014. (V. 27.)  határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2014. (IV. 29.) határozatát visszavonja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a templom festésére és a kerítés felújítására vonatkozó munkálatok elvégzésére Kuti János építési vállalkozó (8420 Zirc, Táncsics M. u. 10.) jelen előterjesztés 1. mellékletét képező árajánlatát elfogadja.
3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pontban foglalt beruházás megvalósítására 536.500,- Ft + ÁFA összeget, továbbá szállítási költségre legfeljebb 60.000,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosít.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 3./ pontban foglaltaknak megfelelően.
5./	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban nevesített vállalkozóval a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-2./-3./-4./-5. pontok estében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-2./-3. pontok esetében: azonnal
                  	4./ pont esetében: 2014. szeptember 30.
		5./ pont esetében: 2014. június 15.



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott 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 

