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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 5-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
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
												
-	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 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2015. (V. 5.) határozata


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

I. Önkormányzati rendelet alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavári Manókert Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről

Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Beszámoló - átfogó értékelés - Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2014. évben   

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7)	Döntés a 2015. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javas-	lattételi felhívás közzétételéről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8)	Bakonyi Vágtán történő részvételi szándékkal kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
9)	Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 	2014. évben
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
10)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
11)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az óvoda dologi kiadásai 89 %-ban teljesültek, ez azt jelenti, hogy évek óta nagyon odafigyeltek a kiadásokra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról



2) Borzavári Manókert Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodavezető a törvényi előírásokat betartva értesítette a szülőket az óvoda tervezett nyári zárva tartásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2015. (V. 5.) határozata
az óvoda nyári zárva tartásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda nyári zárva tartását 2015. július 6-tól 2015. augusztus 14-ig jóváhagyja.
A Képviselő testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról az érdekelteket tájékoztassa.


Felelős:	1) pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
			2) pont esetében: Tégi Imréné intézményvezető
		
Határidő:	1)-2) pont esetében: azonnal
                  

3) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2015.(V. 5.)  határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2014. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



4) Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2015.(V. 5.)  határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2014. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal



5) Beszámoló - átfogó értékelés - Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2014. évben   
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2015. (V. 5.)  határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár község 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2015. május 12.




6) Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester 15.000,- Ft támogatást javasol a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának. 

Kuti Vilmos képviselő nem támogatja.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2015. (V. 5.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának 15.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2015. évi költségvetés működési céltartalék, Civil és Sport Támogatási Alap terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási megállapodás aláírására.

Felelős: 	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	 1./ pont esetén: azonnal
	    	 2./ pont esetén: 2015. május 15.


7) Döntés a 2015. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról szóló rendeletet tavaly alkották meg, mely szerint a cím átadására a települési rendezvényen kerül sor.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2015. (V. 5.) határozata


1./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló 2015. évi javaslattételi felhívást.
2./ A képviselő-testület az adományozási rendszer lebonyolítására felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.


Felelős: 1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2015. május 11.
	    2./ pont esetében: 2015. június 27.

8) Bakonyi Vágtán történő részvételi szándékkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

35/2015. (V. 5.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Zirci Tündérfarmon 2015. május 17-én megrendezésre kerülő Bakonyi Vágtán történő indulással. A bruttó 127.000,- Ft-os nevezési díjat a 2015. évi költségvetés működési céltartalék, Települési rendezvények Támogatási Alap terhére biztosítja.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott rendezvényre történő nevezés lebonyolítására.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2015. május 10.

9) Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2014. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


11) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 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 



						

