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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 13-án 17.00 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 megbízásából: 

					Bereczkiné Papp Krisztina	igazgatási osztályvezető

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

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2018. (XII.13.) határozata

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

NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és együttműködési megállapodás megkötésére irányuló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023. elfogadása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy a szociális étkeztetés terén a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2019. január 1-jétől 10 %-os emelést tervez, így a térítési díjak 470,- Ft/fő/ellátási nap összegre emelkedik. A Szent Bernát Idősek Otthona is jelezte, hogy év közben szintén 10 %-os emelést terveznek.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 
2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról



2) Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 
8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról


3) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
11/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról



4) Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és együttműködési megállapodás megkötésére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy az intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó megállapodás tervezete annyiban tér el a korábbihoz képest, hogy határozatlan időre kötik a határozott idő helyett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2018.(XII.13.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában nevesített intézményi gyermekétkeztetés feladat ellátása tárgyában 2019. január 1-jétől Zirc Városi Önkormányzattal Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátási és együttműködési megállapodást kíván kötni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó – 1./ pontban meghatározott - feladat-ellátási és együttműködési megállapodást aláírására. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletéhez csatolt Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és együttműködési megállapodásban esetlegesen fellelhető hiányosságokat, technikai jellegű hibákat kijavítsa. 

Felelős:   1./ és 2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
               3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ és 3./ pontok esetében: 2018. december 31.



5) Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
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 
80/2018.(XII.13.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési tervet.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzést végző szerv részére.

Felelős:   1. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
               2. pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1. pont esetében azonnal
                2. pont esetében 2018. december 31.
6) Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi munkatervének 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
81/2018. (XII.13.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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


7) Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2023. 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 
82/2018. (XII.13.) határozata

1.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdés alapján Borzavár Községi Önkormányzat 2019-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint - 2019. január 1.-jei hatályba lépéssel - elfogadja. 
2.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a helyi esélyegyenlőségi referens közreműködésével – az 1.) pont szerint elfogadott HEP nyilvánosságra hozatalára, közzétételére.
3.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt - az 1.) pont szerint elfogadott - Helyi Esélyegyenlőségi Program Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége részére történő megküldésére

Felelős:	1.)-3.) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1.) pont esetében: azonnal
			2.)-3.) pontok esetében: 2018. december 20.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


9) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

