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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 29-én 17.00 órai kezdettel
tartott 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:				Bereczkiné Papp Krisztina	aljegyző

						Heim Zsuzsanna		tagintézmény-vezető
	

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2020. (IX.29.) határozata

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


NAPIREND  
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Víziközmű-rendszerek 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Szolgáltatási szerződés módosítására irányuló döntés meghozatala

	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2019/2020 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       	Előadó: Dombi László István polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA

	1) Víziközmű-rendszerek 2021-2035. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 	véleményezése
	Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy az önkormányzat két Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésében érintett. Az egyik a 45. sorszámú ivóvízellátó víziközmű-rendszer, a másik az 58. sorszámú szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-rendszer. Törvény írja elő a Terv benyújtását, az önkormányzatnak véleményezési joga van. A Terv a jövőre vonatkozó fejlesztési terveket tartalmazza. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2020.(IX.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2021-2035. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.



Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./pontok esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2020. szeptember 30.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020.(IX.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 58. sorszámú 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Borzavár-Porva szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2021-2035. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.



Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./pontok esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2020. szeptember 30.


2) Szolgáltatási szerződés módosítására irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, miután a borzavári konyha megszüntetésre került, az önkormányzat vásárlással oldja meg a szociális étkeztetést. Jelenleg a Szent Bernát Idősek Otthonából vásároljuk az ebédet. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy a szolgáltató normál étkezés esetében 117,5 %-os, diétás étkezés esetében pedig 116,8 %-os emelést hajt végre 2020. október 1-jétől. A 127 Ft/fő/ellátási nap összegű emelés tartalmazza az elviteles dobozok 85 Ft-os árát, valamint 42 Ft-os térítési díj emelését.  Javasolja, az önkormányzat vállalja át a kb. 224.028 Ft-os többletköltséget, hiszen ebből két havi összeg, kb. 150.000,- Ft terhelné az idei évi költségvetést, a december havi már a következő évi költségvetést terhelné. Így nem kellene emelni a szociális étkezők térítési díját. 

Vajda Gyula Imréné képviselő ezt még elfogadja, de a következőkben már nem fogja támogatni, hogy az önkormányzat átvállalja az emelés költségét. Nemcsak azokat a nyugdíjasokat kell támogatni, akik igénybe veszik a szociális étkezést, a többi nyugdíjast is támogatni kell. 

Rippert András képviselő szerint, nem olyan nagyarányú az emelés, ha levonják a dobozok árát.

Gyöngyösi István képviselő elmondja, hogy az utóbbi időben emelkedtek az alapanyagárak is, természetes, hogy a szolgáltató is emel az étkezés díján.  


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2020.(IX.29.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Szent Bernát Idősek Otthonával 2018. január 2. napján, határozatlan időre megkötött szolgáltatási szerződés 2020. október 1. napjával történő módosítását úgy, hogy a diétás ebéd adagonkénti térítési díja bruttó 884 Ft-ban, a normál ebéd adagonkénti térítési díja bruttó 851 Ft-ban kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározottak szerinti szerződés-módosítás aláírására.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert az év közbeni szerződésmódosításra, amennyiben az 1./ pontban megnevezett szolgáltató térítési díjai módosulnak.

Felelős:  1./-3./  pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2020. október 31.
                  3./ pont esetében: folyamatos



3) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2019/2020 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester megkérdezi a tagintézmény-vezetőt, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót.

Heim Zsuzsanna tagintézmény-vezető nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.

Dombi László polgármester megköszöni az óvodai dolgozók eddig végzett munkáját, és sok sikert kíván a jövőbeni munkájukhoz.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézmények 2019/2020 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.


4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

5) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László István 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.





Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Bereczkiné Papp Krisztina
	              polgármester					                              aljegyző 



							


