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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 2-án 15.30 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Rippert András		képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
						 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 	


												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2019. (XII.2.) határozata

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

NAPIREND  
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Porva község csatlakozási szándéka a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Könyvtár működésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Porva község csatlakozási szándéka a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2019.(XII.2.) határozata

1./		Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – „102/2019.(11.20.) számú képviselő-testületi határozatában” megfogalmazott - Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozási szándékát.
2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Zirc Város Polgármestere részére a szükséges intézkedés megtétele céljából.

Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
			2./ pont esetében: 2019. december 3.
Felelős: 	1./ és 2./ pontok esetében: Dombi László István polgármester


2) Könyvtár működésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy személyi változások miatt szükséges a könyvtár nyitva tartását módosítani. 
Ismerteti a határozati javaslatot.


Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyula Imréné képviselő kérdezi, csak ezzel a nyitva tartással vállalta a könyvtáros? Megint nem veszik figyelembe, aki dolgozik. Például aki négy óra után ér haza, nem tud menni a könyvtárba az óvodás lányával. Nem lehetne egyik nap 16.00 órától 17.00 óráig?

Dombi László István polgármester válaszol, egyelőre ezzel a nyitva tartási renddel vállalta. A későbbiekben majd meglátják, hogyan alakul.
Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2019. (XII.2.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2019. (IX.5.) határozatát visszavonja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását 2019. december 3. napjától az alábbiak szerint biztosítja:


	     		Hétfő:		14.30-16.00  
	                        Kedd: 		    ----
	                        Szerda:		14.00-16.00
			Csütörtök:	    ----
			Péntek:	    	    ----
	                        Szombat:	    ----
          
	Felelős: 	1)-2) pontok esetében: Dombi László István polgármester
	Határidő: 	1)-2) pontok esetében: azonnal
			

Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 15 óra 35 perckor berekeszti.



K. m. f.
             



	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

