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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 11-én 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
						Lajkó Antal			alpolgármester 
						Gartner Tamás			képviselő
						Gurdon Lajos			képviselő
						
      - 	bejelentéssel távol van:		Kuti Vilmos 			képviselő

						
												
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző		
						
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

53/2014. (IX. 11.) határozata


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

Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
Döntés a 2014. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Nyilvános ülés keretében:
II. Önkormányzati rendelet alkotása
 2) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos         közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
3)	A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 	megalkotása
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
4) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
5)	A helyi adókról szóló 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

	
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6)	Az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzésének megállapítására tett 	intézkedési terv módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  Sümegi Attila jegyző
7)  Képviselői munka során használt Samsung típusú notebook-okkal kapcsolatos döntés 	meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8) Zirc Városi Önkormányzattal kötött étkezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés	módosítása
 	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
9) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 10) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 11) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
 Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

A képviselő-testület 17 óra 15 perckor folytatja a nyilvános ülést.


NAPIREND TÁRGYALÁSA
2) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztést. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról



3) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző egy technikai módosítást kér, a rendelettervezet záró rendelkezés, 15. §-nál az (1) bekezdés számozása elmarad, miután több bekezdés nincs.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 



4) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző egy technikai módosítást javasol. Az általános rendelkezések 1. § (3) bekezdése kikerül, mivel a (7) bekezdés tartalmazza az eljárás indításának a módját. A többi bekezdés számozása is ennek megfelelően változik. 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

5) A helyi adókról szóló 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző egy technikai módosítást javasol. A 6. § b) pontjánál az „és” helyett a „vagy” kötőszó kerül, mivel a feltételeknek nem együttesen kell megfelelni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról



6) Az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzésének megállapítására tett intézkedési terv módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	 Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

55/2014. (IX. 11.) 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.



	A Képviselő-testület a 41/2014.(VII.2.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2014. szeptember 16.
                3. pont esetében: azonnal


7) Képviselői munka során használt Samsung típusú notebook-okkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

56/2014. (IX. 11.) határozata

1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2010-2014. 	közötti időszakban a képviselői munka megkönnyítése érdekében az Önkormányzat által 	beszerzett 4 db Samsung típusú notebook kerüljön a képviselők ingyenes használatába 	addig az időpontig, amíg az eszköz könyv szerinti értéke el nem éri a 0.-Ft-ot, azaz a 	Nulla forintot. 

2.	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az 1. pontban rögzített 	időpontban az ingyenesen használatba adott notebookokat 1 000.-Ft, azaz Egyezer 	forintos egységáron ajánlja fel megvételre a képviselők részére. 

3.	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adásról 	szóló megállapodást írja alá a képviselőkkel.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                3. pont esetében: 2014. szeptember 30.



8) Zirc Városi Önkormányzattal kötött étkezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

57/2014. (IX. 11.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelen előterjesztés, 1. sz. mellékletében található szerződésmódosításnak megfelelően, a Zirc Városi Önkormányzattal – a Zirc, Alkotmány u. 16. sz. alatti konyháján elkészített – intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan 2013. december 19. napján megkötött, 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig, határozott időre szóló szolgáltatási szerződés módosításra kerüljön.

2./ A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./  pontban részletezett szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:  1./-2./  pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1/ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2014. szeptember 15.


9) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


11) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi

Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.




K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

