10

11
9
9
	



											13/2014.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 20-án 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester 
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

     - 	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos 			alpolgármester
						
												
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző	
						Tégi Imréné			óvodavezető	
						
												
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.

Javasolja, hogy a „2) A helyi adó rendelet felülvizsgálata” című előterjesztést vegyék le a napirendről. A 2014. évi munkatervben szerepel a fenti előterjesztés, de a képviselők nem kívánnak változtatni a rendeleten, illetve központi jogszabályok sem teszik szükségessé a módosítást.

Javasolja továbbá, hogy az óvodai dolgozók jelenlétére tekintettel 2) napirendi pontként tárgyalják a „7) Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítása” című előterjesztést és 3) napirendi pontként pedig a „8) A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala” című előterjesztést.
	     	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatokat elfogadta.
	

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

71/2014. (XI. 20.) határozata


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


	  
NAPIREND 
 I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

    	Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítása
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozásról szóló döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
		Előadó: Sümegi Attila jegyző
	A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződése

       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Téli hóeltakarítási munkálatokra vállalkozói szerződés kötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Idősek Napi rendezvényhez pénzügyi fedezet biztosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos kérelem megvitatása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
       	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester asszony és az önkormányzati képviselők határidőben leadták a törvényben előírt vagyonnyilatkozatokat.


2) Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 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

72/2014.(XI. 20.) határozata
a Borzavári Manókert Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a Borzavári Manókert Óvoda részére adja ki.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az óvodavezetőt, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatnak Borzavári Manókert Óvoda óvodavezetője részére történő megküldésre.

	Felelős:    1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 1./ esetében: azonnal
                	    2./ pont esetében: 2014. november 30.

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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

73/2014.(XI. 20.) határozata
a Borzavári Manókert Óvoda Házirendjének módosításáról


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda	Házirendjének módosító okiratát az	előterjesztés 2. mellékletében foglaltak alapján 	jóváhagyja.
2)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az	egységes szerkezetű Házirendet a Borzavári Manókert Óvoda részére adja ki.
3)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az óvodavezetőt, hogy az	egységes szerkezetű Házirendet hozza nyilvánosságra.
4)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen	határozatnak Borzavári Manókert Óvoda óvodavezetője részére történő megküldésre.

	Felelős:   1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 1./ esetében: azonnal
                	    2./ pont esetében: 2014. november 30.


3) A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozásról szóló 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

74/2014.(XI. 20.) határozata


1./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy csatlakozik a Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz 2015. augusztus 31. napjával.

2./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntéséről tájékoztassa Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületét, Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát.


Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. november 30.


	4) A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 	megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet már korábban tárgyalta a képviselő-testület. A szükséges szakhatósági véleményeztetések megtörténtek, észrevételt nem fogalmaztak meg, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kéri, hogy a negyedévente megjelenő tájékoztatóban ismertessék a lakossággal a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó szabályokat.  

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról


5) A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális tűzifára vonatkozó pályázaton 39 erdei m3 fát nyertek. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 
a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló
1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról




6) Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban az Mötv. módosításai kerültek átvezetésre. Új elemként bekerült a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó szabályozás. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat

16/2014.(XI. 26.) önkormányzati rendelete
a Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  12/2013.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


7) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 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-testülete
75/2014.(XI. 20.) számú határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 
182 622 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
184 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,
1 619 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,
471 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
471 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 184 712 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 40/2014.(VII.2.) 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

8) Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az új temetőt Rippert András borzavári lakos bérli. Bérleti díjat nem kell fizetnie, ennek fejében rendben tartja a területet, a közmű számlákat határidőben megfizeti. 

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a helyreállítás szerepel-e a szerződés tervezetben? A ravatalozó jelenleg nem az eredeti állapotban van. Ha a bérlő nem kíván a későbbiekben szerződést hosszabbítani, akkor vissza kell állítania az eredeti állapotot?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a bérmunkaszerződés tervezet 5./ pontjában szerepel az állagmegóvás: „…Bérmunkavégző köteles az ingatlanon található épületet úgy használni, hogy abban állagromlás ne következzen be...”
Kádi Gábor képviselő egyetért a szerződés kötésével, így nem kell a területet kaszálni. 

Gartner Tamás képviselő javasolja, hogy tavasszal tartsanak egy helyszíni bejárást a területen.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2014.(XI. 20.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. mellékletében található, a Porva 0151/11 hrsz-ú (új temető) ingatlanra vonatkozó, Rippert András 8428 Borzavár, Fő út 97. szám alatti lakossal kötendő bérmunkaszerződés tervezetet elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett bérmunkaszerződés megkötésére.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:   1./ pont esetében: azonnal
                    2./ pont esetében: 2014. november 30.


9) Téli hóeltakarítási munkálatokra vállalkozói szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kádi Gábor képviselő a készenléti díj felszámolása miatt a Bakony-Agro Kft-vel nem javasolja a szerződéskötést. Kucsera János egyéni vállalkozóval kötendő szerződésbe javasolja beírni, hogy a Fő úton reggel az első autóbuszjárat előtt és este az utolsó járat előtt köteles a havat eltakarítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, a szerződésben szerepeljen, hogy reggel hat óráig az utakat le kell takarítani.

Gartner Tamás képviselő meglepőnek tartja a Bakony-Agro Kft. részéről a készenléti díj bevezetését.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2014. (XI. 20.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kucsera János egyéni vállalkozó (8429 Porva, Páliháláspuszta 6.) Borzavár település belterületi útjainak hóeltakarítási munkáira vonatkozó árajánlatát elfogadja.
2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2014. évi költségvetése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. december 1-től 2015. március 15. napjáig terjedő időszakra az 1./ pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-2./-3./-4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
                  	3./ pont esetében: 2014. december 31.
4./ pont esetében: 2014. november 30.


10) Idősek Napi rendezvényhez pénzügyi fedezet biztosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

78/2014. (XI. 20.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 13-án tartandó Idősek Napi rendezvényhez legfeljebb bruttó 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint keretösszeget biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére.
	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.


Felelős: 	1.-2. pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
                	      	2. pont esetében: 2014. december 31.


11) Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos kérelem megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás

Kádi Gábor képviselő három havi bérleti díj elengedését javasolja.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

79/2014. (XI. 20.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Borzavár, Alkotmány u. 5. szám (Borzavár 4. hrsz.) alatti ingatlan két db nyílászáró cseréjének költsége címén – az előterjesztés 3. mellékletében található helyszínen készült feljegyzés alapján - a 20.000,- Ft/ hó bérleti díjból három havi bérleti díjat, összesen 60.000,- Ft-ot Benis Ferenc bérlő részére elenged.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatnak Benis Ferenc bérlő részére történő megküldésre


Felelős: 	1)-2). pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
                	      	2) pont esetében: 2014. november 30.

12) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2014. (XI. 20.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2. 037142) felvételi körzete Borzavár község teljes közigazgatási területe.  

Kinyilvánítja, hogy Borzavár községi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a jegyzői nyilvántartásban nem szerepel. 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának részére történő eljuttatására. 

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. és 2. pont esetében: azonnal
                  	3. pont esetében: 2014. november 28.



13) Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.


14) 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.


15) 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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 50 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

