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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 15-én 18,00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


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

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

A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2015. (VI. 15.) határozata


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

I. Személyi ügyek	
Döntés a 2015. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról (zárt ülés)
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A helyi közművelődésről szóló 4/2009. (I. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Község Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


A polgármester javasolja, hogy az 1) napirendi pont, ”Döntés a 2015. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról” szóló előterjesztés tárgyalására zárt ülés keretében, a nyilvános ülést követően kerüljön sor, tekintettel arra, hogy „A Díszpolgári Cím adományozásáról” szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítását hatályba kell léptetni a döntés előtt.

A polgármester indítványára a képviselő testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot. 


NAPIREND TÁRGYALÁSA
2)  A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló rendeletet tavaly alkották meg. A rendelet szerint évente egy személy kaphat díszpolgári címet. Javasolja, hogy módosítsák a rendeletet és két személy részesülhessen a díszpolgári címben. 

Kuti Vilmos képviselő nem támogatja a javaslatot, tavaly a rendelet megalkotásakor megegyeztek, hogy évente csak egy személy kapjon díszpolgári címet és ezen nem kíván változtatni.

Gartner Tamás képviselő szintén nem ért egyet a javaslattal, szerinte is csak egy személy részesüljön díszpolgári címben.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással a rendelet módosítását nem fogadta el.                 


3) A helyi közművelődésről szóló 4/2009. (I. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015.(VI. 19.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről



4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2015. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
az  államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól



5) A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2015. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól


6) Borzavár Község Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2015. (VI. 15.) határozata

Borzavár Község  - 2015-2019. időszakra vonatkozó - Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 
elfogadása

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a jelen előterjesztés Mellékletében található - a 2015-2019 időszakra vonatkozó – Borzavár Község Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját elfogadja.
2./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az elfogadott Koncepciót a Veszprémi Rendőrkapitányság részére küldje meg.

Felelős:    1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
                 2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2015. június 30.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18 óra 15 perckor berekeszti, ezt követően zárt ülésen folytatják a napirend pont tárgyalását.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						

