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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 26-án 18,00 órai kezdettel
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A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
 						Kuti Vilmos 			képviselő
     
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 
										
- 	valamint megjelent még kb. 30 fő borzavári lakos												
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 polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja, hogy sürgősségi indítványként a 10. napirend „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják a „Cuha és Petőfi utcai fekvőrendőrök megszüntetésével, átépítésével kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést, valamint a nagyszámú érdeklődésre tekintettel először ezt a napirendet tárgyalják.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

69/2015. (XI. 26.) határozata


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


	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A helyi adókról szóló 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Sümegi Attila jegyző


II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Zirci Járás Önkormányzati Társulása, Társulási Megállapodásának 30. számú módosítása

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

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú Borzavár 464 hrsz. alatti lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Fő út és Alkotmány utca telek megosztásával kialakuló állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba vétele járda számára 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyéb ügyek 

	- Cuha és Petőfi utcai fekvőrendőrök megszüntetésével, átépítésével kapcsolatos döntés	meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Tájékoztató a Cuha utcai fekvőrendőrök kihelyezésével kapcsolatos lakossági kérelemről

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

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

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
10) Egyéb ügyek 
- Cuha és Petőfi utcai fekvőrendőrök megszüntetésével, átépítésével kapcsolatos döntés meghozatala
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy 67 aláírásos beadvány érkezett a Cuha utcai fekvőrendőrök megszüntetésére, illetve közlekedésre alkalmassá tételére vonatkozóan. Várja a véleményeket, javaslatokat.

Kérdések, hozzászólások

Torkos Jánosné borzavári lakos kérdezi, hogy volt-e engedély a fekvőrendőrök kialakítására, vagy valaki önhatalmúlag rakta le és helyezte ki a táblákat? Katasztrofálisak az utak, nem fekvőrendőrt kellett volna telepíteni. Miért csak a Cuha utcában, a Béke utcában vagy más utcában miért nem? Ha mentőt, vagy tűzoltót kell kihívni, akkor 8 bukkanón keresztül kell átjönni.

Kádi Gábor képviselő válasza, hogy a többi utcában van járda.

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a helyi utak közútkezelője a helyi önkormányzat képviselő-testülete, tehát a forgalomszabályozási döntéseket a képviselő-testület hozza meg. Bármilyen tábla kihelyezése, vagy lassító fekvőrendőrök kihelyezésével kapcsolatos döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Kovács József borzavári lakos kérdezi, miért nem lett tájékoztatva a lakosság arról, hogy a fekvőrendőröket kihelyezik? 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület augusztus 4-én tárgyalta a fekvőrendőrök kihelyezését. A testületi ülés anyagai fent voltak a honlapon, a meghívó ki volt téve a hirdetőtáblákon, tehát a lakosság tájékoztatva lett.

Kovács József borzavári lakos szerint a veszélyt jelző táblát lakott területen belül 25-30 m-el előbb kellett volna kihelyezni, és megfelelő táblát kellett volna kihelyezni, mert ez nem egyenrangú úttest, hanem bukkanó. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a táblákat fél évig kell kint hagyni, utána el lehet venni, ennyi az előírás. 

Sümegi Attila jegyző pontosít, a figyelemfelkeltő táblákat lehet fél év után eltávolítani. A fekvőrendőr telepítésével szükséges táblák kihelyezésre kerültek.

Torkos Jánosné borzavári lakos kérdezi, hogyan fogják tolni télen a havat a bukkanóknál?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, az az önkormányzat gondja lesz. 

Adler Ferenc borzavári lakos szerint a házuk előtt satu, fék a fekvőrendőr miatt. Neki 3 km-rel több lett az út, mert nem tudnak átmenni a fekvőrendőrön, leért az autó alja és ezért körbe kell mennie.

Kovács József borzavári lakos szerint a járműve élettartamát megrövidítik. Fékezni kell, kapcsolni kell, és egyebek.

Torkos Jánosné borzavári lakos szerint a bukkanó előtt van közvetlenül a tábla, hirtelen kell fékezni. Fékcsikorgás, utána pedálgáz. Minden egyes autóra fölébrednek. Miért kellett ez? Kint volt a lakó és pihenő övezet tábla.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, nem tartották be az emberek, nemcsak hússzal közlekedtek. 

Holényi Ferencné borzavári lakos ma reggel megbotlott a fekvőrendőrben, megroppant a térde, lehet, hogy orvoshoz kell mennie. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kérdezi a jelenlévőktől, hogy a fekvőrendőrt veszélyesnek tartják a gyalogosokra?

Torkos Jánosné borzavári lakos válasza, igen.

Holényi Ferencné borzavári lakos szerint is veszélyes, nincs kivilágítva, árnyékban van.

Renkó Károlyné borzavári lakos szerint, 1990-ben akartak járdát kialakítani a Cuha utcában, de csak két család írta alá, 10.000,- Ft-ot kellett volna befizetni. 

Kádi Gábor képviselő kérdezi, hogy most ki járulna hozzá a járdaépítéshez?

Kádi Gergely borzavári lakos kérdezi, hogy nem volt más, ahová az önkormányzat fordíthatta volna ezt a pénzt? Vagy ennyire virágzik ez a falu?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint lehetne vitatkozni, hogy mire fordítsák a pénzt, ők is itt élnek, látják a problémákat. Az emberek nem veszik figyelembe a táblákat Amióta megépült az út, akik itt ülnek, mindannyian használják. Kint van a súlykorlátozó tábla, de senki nem veszi figyelembe.

Kovács József  borzavári lakos kérdezi, ki kérte azt, hogy a fekvőrendőröket kihelyezzék?

Kádi Gábor képviselő kérdezi, ki garantálja azt, ha fel lesznek szedve a fekvőrendőrök, akkor betartják a szabályokat? A jelenlévők közt van az egyik, aki nem tartja be.

Kiss Attila borzavári lakos elmondja, ő a fekete bárány, ő nem tartotta be a sebességet.

Kovács József borzavári lakos szerint szólni kellett volna neki, nem mindjárt fekvőrendőrt kirakni. A választáskor megadták a bizalmat, bekerültek a testületbe, elvárná a lakosság, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami a lakosoknak is tetszik valamilyen szinten.

Holényi Ferencné borzavári lakos szerint büntessék azt a rendőrök,aki nem tartja be a szabályokat.
Dócziné Belecz Ágnes polgármester törvényesen meg van hirdetve a gyűlés. Mit kellene akkor tennünk?

Adler Ferenc borzavári lakos szerint nem mindenki nézi a honlapot, az emberek azzal nem foglalkoznak, hogy lesz-e gyűlés.  

Ringhoffer János borzavári lakos szerint az ülés vezetése a polgármester feladata, nem bekiabálásnak kellene lennie, hanem mindenki szépen elmondja a véleményét. A fő kérdés, hogy milyen indokok alapján lett oda elhelyezve fekvőrendőr? Milyen döntés született, hogy 400.000,- Ft lett elköltve a fekvőrendőrökre? Kérte ezt valaki? Készült hatástanulmány? Megnézte szakértő? Megszámolták, hogy mennyi autó megy arra? Először meg kellett volna vizsgálni és csak utána pénzt költeni. Meg kellett volna vizsgálni, hogy balesetveszélyes-e? Nem tudja kinek volt az érdeke, mert az aláírásokból úgy látja, hogy a lakosoknak nem. A polgármester asszony, amikor képviselő volt 2002-2006-ig kezdeményezte már, hogy valamilyen fekvőrendőr legyen kihelyezve, de a polgármester és a képviselő-testület nem egyezett bele, hanem forgalomlassító térkövet helyeztek bele. Kérdezi a polgármester asszonytól, hogy kinek az érdekeit képviseli, és ki kérte, hogy oda fekvőrendőrt helyezzenek el és az önkormányzat pénzéből 450 ezret erre elköltsenek? 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester úgy érzi, hogy erről a 450 ezer Ft-ról tájékozottak az emberek, az előbb meg azt mondták, hogy nincsenek tájékoztatva, nem tudják az üléseket, a forintális összegről meg tudnak, tehát mégiscsak utánanéznek az interneten a testületi döntéseknek. A testület, amikor ezt a döntést meghozta, a valós problémáról döntött, és akik ott laknak, az ott élő gyalogosok védelmét próbálták védeni, mert járdaépítésre nem lesz pénz, örülnek, ha a meglévő járdákat fel tudják újítani. Az a forgalom, ami ott van, az elviselhetetlen, a képviselő urak szavazati aránya is alá támasztotta. Hatástanulmány készítése pedig ehhez úgy tudja, nem szükséges.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a fekvőrendőrökkel kapcsolatban magyar szabvány jelenleg nem rögzíti a műszaki paramétereket. Tervezési segédletek vannak, amelyeket a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya és Építésügyi Osztálya átnézett, ezeknek a műszaki paramétereknek a fekvőrendőrök megfelelnek. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester jelzi, hogy a hivatalba még semmilyen panasz nem érkezett a lakosok részéről, hogy az autó alja leérne.

Németh Szilárdné borzavári lakos úgy tudja, hogy önkormányzati út esetében, ha valakinek az autójában kár keletkezik, az önkormányzat teljes kártérítéssel tartozik.  Kérdezi, hogy ennek tudatában helyezték ki a fekvőrendőröket?

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy ez abban az esetben van így, ha az önkormányzat nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy az utak műszaki állapota olyan legyen, amely biztosítja a balesetmentes közlekedést.  Ha ezt a feladatát nem látja el megfelelően az önkormányzat, pl. kátyús az út és kár keletkezik a kocsiban, akkor ez a kártérítési kötelezettsége fennáll. Jelenleg olyan műszaki paraméter nincsen, aminek nem felelne meg a fekvőrendőr, ezért nem lehet arról beszélni, hogy az önkormányzatnak lenne kártérítési felelőssége. Az önkormányzat a feladatát körültekintően látta el.

Németh Szilárdné borzavári lakos szerint szabály, hogy a fekvőrendőr jobban nem lassíthatja le a sebességet, mint a kirakott tábla. Ezeken a fekvőrendőrökön 30-cal nem lehet átmenni, pedig 30-as tábla van és ez szabálytalan.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester kérdezi, milyen lehetőséget tudnának elképzelni?

Sümegi Attila jegyző javasolja, hogy válasszák szét a jogi probléma és a praktikusság kategóriáját. Egyik kérdés, hogy jogilag megfelelő-e, másik pedig az, hogy a lakosok ezt praktikusnak tartják-e? Ha jogi probléma merül fel, akkor felülvizsgáltatja a testület a megfelelő hatósággal, ha viszont praktikusság szempontjából Önök ezt nem tartják jó megoldásnak, és azt szeretnék, hogy elbontásra kerüljön, akkor pedig erről döntsön a képviselő-testület.

Ringhoffer János jelzi, hogy nem kapott választ a feltett kérdésre, milyen érdekek alapján hozták meg a döntést? Kinek a kérése volt?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, nem kérés alapján történt, hanem testületi döntés alapján. 

Ringhoffer János továbbra is kérdezi, hogy ki kérte meg a testületet?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, ez egy probléma kezelése volt. Kigyűjtette a hat utcát érintő lakosok számát, összesen 289 fő lakik itt, beleértve a csecsemőket is. 60 fővel számolták az aláírásokat, mert a Liget utcai lakosokat levették belőle. Tehát az itt élő lakosok 20 %-a jelezte, hogy nem ért egyet a bukkanóval, vagyis 80 % álláspontját nem ismerik, hisz nincsenek itt. 

Torkos Jánosné borzavári lakos elmondja, hogy a két falunak egy dohányboltja van, ami a Cuha utcában van.

Németh Szilárdné borzavári lakos szerint a 289-ben benne vannak a gyerekek is, akkor ő is négyet írhatott volna alá. Egy családban általában gyermekek is vannak. Ez az aláírásgyűjtés  spontán volt, 3 napot foglalkoztak vele, de ha az a feltétel a fekvőrendőrök felbontásához, akkor körbe viszi az egész faluban. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, ők is körbe tudják vinni a faluba, ők is tudnak aláírást gyűjteni. Lehet ebből statisztikát csinálni, csak azért mondta el, hogy előttük ezek a számok vannak. 

Gurdon Lajos alpolgármester jónak tartja az aláírásgyűjtést, döntsön a többség. 

Kádi Gábor képviselő szerint még senki sem adott javaslatot arra, ha elbontják, akkor hogyan tartatják be a sebességkorlátozást. 

Németh Szilárdné borzavári lakos javasolja az összes fekvőrendőr elbontását.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester kérdezi, hogy azok, akik a céges buszokkal járnak, miért nem szólnak a sofőrnek, hogy ne a kőboxon keresztül menjen? 

Holényi Ferencné borzavári lakos közli, hogy az ő buszuk nem megy arra. Álljon ki a rendőr és büntesse meg azt, aki nem tartja be a szabályokat. Nem az egész utcát kellene büntetni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a rendőrt napi szinten nem lehet kihívni.

Adler Ferenc borzavári lakos szerint született egy képviselő-testületi döntés, akkor miért kerüli ki az egyik képviselő a fekvőrendőrt?

Kádi Gábor képviselő válaszol, hogy nem ő volt. 

Kádi Gergely borzavári lakos javasolja, hogy a játszótéri bukkanó kivételével, a többit bontsák el.

		Szünet 18,35-18,55

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondta, hogy a testület a 4 új fekvőrendőrből 2 elbontását javasolja. Szeretnének partnerséget kérni a lakosok részéről, hogy azok az autósok, akik nem a KRESZ szabályai szerint használják az utat, jelezzék. Amennyiben nem lesz száguldozás, akkor a testület újra felülvizsgálja a döntést, és a többi felbontását is szorgalmazza. 

Németh Szilárdné borzavári lakos kérdezi, hogy hova írjon azért, hogy mind a négyet elbontsák? Napló, Kormányhivatal?

Holényi Ferencné borzavári lakos kéri, ha meghagyják, akkor legalább szélesítsék.

Gurdon Lajos alpolgármester szerint így nincs értelme az egésznek.

Kovács József borzavári lakos javasolja, hogy vizsgálják felül, szabályos-e? A Közútkezelő határozza meg, hogy hova kerüljenek a táblák.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a forgalomszabályozás kérdését a közlekedési hatóság vizsgálja. 

Kovács József borzavári lakos kéri, hogy az összes fekvőrendőrt bontsák el.

Ringhoffer János borzavári lakos szerint akkor kellett volna megvizsgálni, mielőtt megépítik, tanulmányt készíteni és nem kellett volna ennyi pénzt kidobni. Ha a hangos híradót nem szüntették volna meg, akkor többen értesültek volna róla, ugyanis a lakosság 50 %-ának nincs internet. Szakértőt kellett volna megbízni, akkor nem lett volna építés, bontás. 200 ezer Ft nem kis pénz. Adókat meg kivetnek.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a boltokban is kifüggesztették a meghívót, boltba mindenki jár.

Németh Szilárdné borzavári lakos szerint panaszkodnak az emberek, mert nem tudnak átmenni a fekvőrendőrön, az autósok meg kikerülik, a padka leszakad, utána tönkremegy az út. Akkor az útjavításra lesz pénz?

Ringhoffer János borzavári lakos Kuti Vilmos képviselőtől kérdezi, hogyan szerzett tudomást, kapott-e anyagot a fekvőrendőr telepítéséről? Hogyan történt a szavazás? 

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy rendesen napirendre lett tűzve. Nem volt egységes az álláspont, de megszavazta, mert egyedüli képviselő, aki nem a Cuha utcában lakik. A többi képviselő és a polgármester asszony a Cuha utcában lakik, bízott bennük, hogy a lakosokkal egyeztettek. Azokra hallgatott, akik ott laknak. 

Ringhoffer János borzavári lakos kérdezi, az anyagban szerepelt, hogy ki kérte?

Kuti Vilmos képviselő válaszolt, hogy nem volt benne. Javasolja, hogy további költségbe ne verjék magunkat, végeláthatatlan költség a semmiért. A lakosság igényének megfelelően szüntessék meg. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ismerteti és szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2015.(XI.26.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár, Cuha és Petőfi utcákban telepített 4 db fekvőrendőr átépítésére vonatkozóan a SchmidtGép 2002 Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 hrsz.) árajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:
	3 db fekvőrendőr megszűntetése 50.000,- Ft + ÁFA/db összegben,

1 db – a Petőfi utcai játszótér előtti – fekvőrendőr változatlan formában hagyása.
2./	A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Általános felhalmozási tartalék terhére biztosítja.  
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./- 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./- 2./pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2015. december 5.


Ringhoffer János borzavári lakos kérdezi, hogy milyen címen kerül ez be a költségvetésbe?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válasza, az általános tartalék terhére.

Kovács József borzavári lakos javasolja, hogy a három fekvőrendőr elbontásából származó anyagot használják fel a meglévő kátyúk kijavítására.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyeztet ez ügyben, megvizsgálják a lehetőségeket.



1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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


15/2015.(XII. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  
önkormányzati rendelet módosításáról




2) A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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

16/2015.(XII. 2.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól



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

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a pénzügyi osztályvezető javasolja a kommunális adó éves összegét 12.000,- Ft-ról 14.000,- Ft-ra emelni.


Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő nem ért egyet az adóemeléssel. Sok pénzt kiadtak a fekvőrendőrök telepítésére, most a bontására. Erkölcsileg nem fér bele, hogy egyik oldalon túlköltekeznek, a másik oldalon pedig adót emelnek.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással a helyi adókról szóló 23/2012. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet nem fogadta el.


	4) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdések, hozzászólások


Ringhoffer János borzavári lakos kérdezi, hogy a közös önkormányzati hivatal fenntartása mennyibe kerülne, ha helyben lenne a hivatal?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a 2000 fő alatti településeken nem lehet önállóan működtetni a hivatalt, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy három település közös önkormányzati hivatalt tart fenn.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2015.(XI.26.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
182 342 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
182 342 ezer forint működési költségvetési kiadással,
0 e forint működési egyenleggel,
1 617 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással
1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2 617 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 617 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 184 959 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület szorgalmazza 2015. évben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal – hardver és szoftver állományát is magába foglaló, a közigazgatás mai követelményeinek megfelelő – informatikai korszerűsítését.
4./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 48/2015.(VIII.4.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése változatlan tartalommal beépül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendeletébe. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal 
                


5) Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Ringhoffer János borzavári lakos kérdezi, hogy a bérbe adandó terület temető vagy szántó művelési ágú? Miért bérmunkaszerződés, miért nem haszonbérleti szerződés?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a terület szántó művelési ágú.

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy bérmunkaszerződés esetén az önkormányzat veheti igénybe a területalapú támogatást.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2015.(XI.26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Porva 0151/11 hrsz-ú (új temető) ingatlan vonatkozásában a Rippert Andrással (8428 Borzavár, Fő út 97.) 2014. november 27-én kötött bérmunkaszerződés határidejének 2015. november 30-ról 2016. november 30-ra történő módosításához hozzájárul.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 3. mellékletében leírtak szerinti megkötésére.

Felelős: 	1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:   	1./ pont esetében: azonnal
                    	2./ pont esetében: 2015. november 30.




6) A Zirci Járás Önkormányzati Társulása, Társulási Megállapodásának 30. számú 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 

73/2015.(XI.26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2015. november 20-i ülésén jóváhagyott - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján – az előterjesztés 1. és 2. mellékletének megfelelően - elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:  1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2015. november 30.



7) 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2015.(XI.26.) 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 községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermek a jegyzői nyilvántartásban nem szerepel. 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására. 

	Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 	1) és 2) pont esetében: azonnal
                  		3) pont esetében: 2015. november 30.
	   



8) Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú Borzavár 464 hrsz. alatti lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló döntés meghozatala
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 

75/2015.(XI.26.) határozata

Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által megküldött tájékoztatót tudomásul veszi és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt Borzavár közigazgatási területén elhelyezkedő lakóingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének – a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 7/A. § (1) bekezdésében biztosított – lehetőségét megvizsgálta, és ennek alapján nem kívánja kezdeményezni az érintett ingatlan tulajdonba vételét.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



9) Borzavár, Fő út és Alkotmány utca telek megosztásával kialakuló állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba vétele járda számára 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy 2015. augusztus 4-én már tárgyalta a képviselő-testület a járdák átvételét, melyet a Magyar Állam térítésmentesen átad. Ezek után már tudnak pályázni a járdafelújításra. Most arról kell dönteni, hogy az átvétel dokumentációit melyik vállalkozó végezze el. A legolcsóbb ajánlatot adó Bakony Horizont Bt. megbízását javasolja.


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2015.(XI.26.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Horizont Bt. (8220 Balatonalmádi, Pince u. 26.) Borzavár 417, Borzavár 78, Borzavár 38 helyrajzi számú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanok telekalakításához szükséges földmérési dokumentáció elkészítésére és záradékolására vonatkozó árajánlatát elfogadja.
2./	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./- 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./- 2./pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2015. december 5.



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.


12) Tájékoztató a Cuha utcai fekvőrendőrök kihelyezésével kapcsolatos lakossági kérelemről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Cuha utcai fekvőrendőrök kihelyezésével kapcsolatos lakossági kérelemről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


13) 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.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 19 óra 45 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

