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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 21-én 18,00 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

36/2015. (V. 21.) határozata


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

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Beszámoló a Borzavári Manókert Óvoda tevékenységéről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavári Manókert Óvoda átszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


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


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Beszámoló a Borzavári Manókert Óvoda tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Hozzászólások

Tégi Imréné óvodavezető elmondja, hogy a gyermekek érdekében dolgoznak, ugyan kis létszámú a csoport, de akkor is nehéz feladat. Köszönetét fejezi ki a munkatársaknak, jegyző úrnak, valamint a fenntartónak, akik mindent megtesznek az óvoda működése érdekében.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület évek óta azért küzd, hogy az óvoda helyben működjön továbbra is, a munkahelyek megmaradjanak.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2015. (V. 21.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkájáról szóló beszámolót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



2) Borzavári Manókert Óvoda átszervezésével 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

38/2015.(V. 21.) határozata

a Borzavári Manókert Óvoda Megszüntető okiratának elfogadásáról

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavári Manókert Óvodát 2015. augusztus 31. napjával jogutódlással , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) és (3) bekezdése szerinti beolvadással megszünteti. A megszüntetett intézmény jogszabályban meghatározott közfeladatának és alapfeladatainak ellátását 2015. augusztus 31. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde elnevezésű jogutód intézmény biztosítja. 
2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen előterjesztés 1. melléklete szerint a Borzavári Manókert Óvoda – VP03-Ö/0027-1/2015 okirat számú -Megszüntető okiratát. 
3./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető okirat és a megszüntetéssel kapcsolatosan felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
5./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Megszüntető okiratban fellelhető technikai hiányosságokat pótolja. 


Felelős: 1./- 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              4./ és 5./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
                4./ és 5./ pontok esetében: 2015. május 29.


3) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
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 

39/2015. (V. 21.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a Borzavár Községi Önkormányzat által 2013. június 26-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.  

Felelős:	1)-2) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
				
Határidő:	1) pont esetében: azonnal
			2) pont esetében: 2015.05.31.


4) 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.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						

