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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 2-án 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Lajkó Antal			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Gurdon Lajos			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
												
	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

						Pill Eszter			pénzügyi 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 meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2014. (VII. 2.) határozata


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


I. Önkormányzati rendelet alkotása
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló rendelettervezet véleményezésre történő megküldése
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
3)   Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4)   Intézkedési terv az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzésének   
      megállapítására
	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
                         Sümegi Attila jegyző
	5)  Pályázat kiírása Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel 			     összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási                           	     tevékenység végzésére	              
 	     Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
      6) A templom festésére és kerítésének felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés 	      	     módosítása 
	     Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
7)   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014.(VII. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.3.)  önkormányzati rendelet módosításáról


2) A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló rendelettervezet véleményezésre történő megküldése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a rendelet IV, fejezetének 5. §-ába kerüljön be, hogy kerti égetés szeptember 1-jétől április 30-ig terjedő időszakban péntek 12,00 órától szombat 12,00 óráig történhet.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

39/2014.(VII. 2.)  határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt rendelet-tervezetben foglaltakkal és felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, ezt követően a jogszabályokban foglalt szervek részére. 
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a vélemények megérkezését követő, soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra. 

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. július 10.
                2./ pont esetében: folyamatos



3) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2014. (VII. 2.)  határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 2/2014.(I.27.) határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 
178 818 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
180 908 ezer forint működési költségvetési kiadással,
2 090 e forint működési hiánnyal,
2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
0 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 180 908 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2014.(I.27.) határozatát. 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pont alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése változatlan tartalommal beépül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



4. Intézkedési terv az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzésének megállapítására
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
             Sümegi Attila jegyző


Kérdések, hozzászólások:

Lajkó Antal alpolgármester elmondja, hogy az Állami Számvevőszéki ellenőrzési jelentés szerint egy esetben „részben megfelelt”, a többinél viszont „nem megfelelt” minősítést kaptak. A szabályzatok hiánya, a nem megfelelő szabályozás a korrupció melegágya. Az elmúlt időszakkal már nem érdemes foglalkozni, hiszen az akkori felelős már nincs itt. 

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az ellenőrzés során semmi olyanra nem derült fény, ami korrupcióra adott volna okot. A hiányosságok egy része megszüntetésre került, a többire pedig intézkedési terv készült. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

41/2014.(VII. 2.)  határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Borzavár” című ellenőrzési jelentéséhez összeállított az előterjesztés 2. melléklete szerinti Intézkedési Tervet elfogadja.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet az Állami Számvevőszék részére juttassa el.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                     2. pont esetében: 2014. július 3.


5. Pályázat kiírása Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére	              
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző javasolja, hogy a közszolgáltatás kezdő időtartamát az előterjesztésben szereplő 2014. július 15. helyett 2014. szeptember 1-jére módosítsák, mivel a szükséges engedélyek beszerzése a Bakonykarszt Zrt. és a vállalkozó részéről is hosszabb időt vesz igénybe. Ezen kívül még technikai módosításra került sor. Szerződéskötés csak akkor lehetséges, ha a vállalkozót kijelölik, melynek feltétele, hogy az engedélyében szerepeljen Borzavár település is. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

42/2014.(VII. 2.)  határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú melléklete szerint pályázatot ír ki a Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást legalább három vállalkozásnak megküldje.

Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2014. július 4.


6. A templom festésére és kerítésének felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

43/2014.(VII. 2.)  határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a templom festési és kerítés felújítási munkáira 2014. június 13.-án Kuti János (8420 Zirc, Táncsics u. 10.) vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

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

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester              
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2014. július 4.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodavezetői állásra a pályázat benyújtási határideje lejárt, pályázat nem érkezett.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 30 perckor berekeszti.




K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

