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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 2-án 17.00 órai kezdettel
tartott  rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás			képviselő

Kádi Gábor			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 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
32/2019. (IV.2.) határozata

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

NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Szociális étkeztetés feladatellátással kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Szociális étkeztetés feladatellátással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester már korábban jelezte a képviselőknek, hogy a szociális étkeztetés terén változás lesz. Az önkormányzati konyha nem vállalja az ebéd éthordókba történő adagolását, a badellákban történő szállításhoz szükséges edényzet viszont nagy összegbe kerülne. A Szent Bernát Idősek Otthona a jelenlegi formában tudja biztosítani az ebédet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2019.(IV.2.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központtal (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) 2018. január 2. napján, a szociális étkeztetés (ebéd) biztosítására, határozatlan időre megkötött szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2019. április 8. napjával. 

2./  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szociális étkeztetés feladat biztosításához szükséges normál ételt (ebéd) a Szent Bernát Idősek Otthona (8420 Zirc, Köztársaság u. 2.) konyhájáról vásárolja meg 2019. április 8. napjától. A Képviselő-testület e döntésének megfelelően kezdeményezi a Szent Bernát Idősek Otthonával 2018. január 2. napján, diétás ételre vonatkozóan, határozatlan időre megkötött szolgáltatási szerződés módosítását.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott szerinti megállapodás, valamint a 2./ pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert az év közbeni szerződésmódosításra, amennyiben a 2./ pontban megnevezett szolgáltató térítési díjai 2019. évben módosulnak.

Felelős:  1./-4./  pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.-2./ pontok esetében: azonnal
                  3./ pont esetében: 2019. április 8.
                  4./ pont esetében: folyamatos


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 5 perckor berekeszti.


K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

