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A képviselő-testületi ülés helyszíne: Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
Lajkó Antal			alpolgármester
Gartner Tamás			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

     - 	távolmaradását előre jelezte:		Gurdon Lajos			képviselő

     -	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző
						Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető
						Ringhoffer Jánosné		igazgató
						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 8) napirendi pontot vegyék le a napirendről, mivel a vállalkozó telefonon jelezte, hogy visszavonja a kérelmét. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2013. (IV. 30.) határozata



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


I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1)	a) Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva, valamint a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolók elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
b) Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

2)	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

3)	A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
            Előadó: Sümegi Attila jegyző

4)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

5)	Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6)	Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

7)	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás megszűntetését előkészítő döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

8)	Bakony Polgárőr Egyesület támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

9)	HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázati felhívása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

10)	Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

11)	Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok.)




III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
12)	Tájékoztató a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
13)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
14)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)	a) Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva, valamint a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámolók elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Lajkó Antal BNNÖ elnök elmondja, hogy a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta és elfogadásra javasolja a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2013. (IV. 30.) határozata 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2012. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
14 460 e forint
bevétellel (függő, átfutó nélkül),
14 493 e forint
kiadással (függő, átfutó nélkül),


0 e forint
felhasznált előző évi pénzmaradvánnyal,


35 e forint
tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal


25 687 e forint
mérlegfőösszeggel

fogadja el.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 1. és 2. mellékletekben, valamint az 1./ pontban meghatározottak szerinti beszámolóját változatlan tartalommal beépíti 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe.  

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal 
                2. pont esetében: 2013. április 30.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2013. (IV. 30.) határozata

Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetése végrehajtásának elfogadásáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
44 128 e forint
bevétellel (függő, átfutó nélkül),
44 227 e forint
kiadással (függő, átfutó nélkül),


0 e forint
felhasznált előző évi pénzmaradvánnyal,


96 e forint
tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal


42 839 e forint
mérlegfőösszeggel

fogadja el.


2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 3. és 4. mellékletekben, valamint az 1./ pontban meghatározottak szerinti beszámolóját változatlan tartalommal beépíti 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe.  

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal 
                2. pont esetében: 2013. április 30.



b) Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


9/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról



2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dócziné Belecz Ágnes polgármester átadja a szót a jegyző úrnak.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozással folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hatályos rendeletei, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) számú IRM rendeletben foglaltaknak is meg kell felelnie az önkormányzati rendeletnek. Továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 33. § (7) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletében előírhatja feltételként, hogy az aktív korúak ellátását benyújtó kérelmező, illetve az ellátás jogosultja, a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. Ez új elemként került be a rendeletbe.  

Dócziné Belecz Ágnes polgármester megkérdezi, hogy a temetési segély maradjon 15.000,- Ft?

Lajkó Antal alpolgármester egyetért a 15.000,- Ft-os összegű temetési segéllyel.

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



10/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet

a pénzbeli és természetben nyújtott és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról





3) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dócziné Belecz Ágnes polgármester átadja a szót a jegyző úrnak.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a gyermekek védelméről szóló rendelet-tervezetbe a jogszabályi változások kerültek átvezetésre.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester megkérdezi, hogy a közép- és felsőoktatásban tanulók részére adandó tankönyvtámogatás összege maradjon 7.500,- Ft?

Kuti Vilmos képviselő szerint egyelőre maradjon a 7.500,- Ft-os összeg.

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


11/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet

a gyermekek védelméről  


4) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II. 6.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet

Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról


5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

13/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


6) Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az Áht. szerint a 2014. évi koncepció elfogadásának határideje 2013. április 30. A múlt héten ugyan módosították ezt a határidőt október végére, ennek ellenére javasolja elfogadni a határozati javaslatot, mely bármikor módosítható.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

35/2013. (IV. 30.) számú határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját elfogadja, továbbá az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása során az alábbi célokat, törekvéseket határozza meg:
·	Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetése, működési feltételeinek
biztosítása, az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva.
·	A működési, és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának külső finanszírozási források nélküli megteremtése. 
·	A működési megtakarítások fejlesztési alapként való megjelenítése.
·	Az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátása, anyagi hátterének megteremtése, ezen belül a rászorultság elvének erősítése.
·	Az előző évekről áthúzódó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítása.
·	A feladatellátás színvonalának emelése, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázása.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal 
7) Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás megszűntetését előkészítő döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, nem jelent-e problémát, hogy a vagyonmegosztás még nem valósult meg az óvodai eszközök tekintetében?

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a Társulási Megállapodás 10.4 pontja szerint a társulás megszűnését követő 30 napon belül kell végrehajtani a tárgyi eszközök megosztását.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

36/2013. (IV. 30.) határozata



1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy:
a) a Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2013. június 30. napjával megszűntetésre kerüljön, és
b) a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény átszervezésre, valamint ehhez kapcsolódóan az alapító okirata módosításra kerüljön 2013. július 1. napjával oly módon, hogy azok véleményezést igénylő módosításai az alábbiak:
ba) megmaradó alapfeladatainak megnevezése: 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása, 851011 Óvodai nevelés, ellátás, 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása;
bb) a feladatellátást szolgáló vagyon: 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. szám alatti óvoda épülete és az épületben található, a feladat ellátáshoz szükséges ingó vagyon; vagyon feletti rendelkezés joga: a vagyon kezelése az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. b) pontja alapján az intézmény hatásköre;
bc) az intézmény fenntartója 2013. július 1. napjától Borzavár Községi Önkormányzat.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett döntések meghozatala érdekében gondoskodjon Porva Község Önkormányzatának Képviselő-testületével megtartandó együttes testületi ülés összehívásáról, Porva Község polgármesterével egyeztetve. Az együttes ülést 2013. május utolsó munkanapjáig kell megtartani.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény átszervezéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében felsorolt, érintett szerveket, a véleményeik megadására kérje fel, és részükre a véleményük kialakításához szükséges információkat bocsássa rendelkezésre.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény által használt, a fenntartó önkormányzatok közös tulajdonát képező ingóvagyon megosztásáról szóló tárgyalást lefolytassa.
5./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2./ pontban részletezett együttes képviselő-testületi ülésre a Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulása megszűntetését, valamint a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény alapító okiratának módosítását célzó előterjesztést elkészítse.


Felelős: 1./,2./,3./ és 4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester,
		  az 5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2013. május 20.
                 3./ pont esetében: 2013. május 3.
                 4./ pont esetében: 2013. május 20.
                 5./ pont esetében: 2013. május 20.


8) Bakony Polgárőr Egyesület támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Bakony Polgárőr Egyesület kérelme a képviselőknek kiküldésre került, várja a véleményeket.

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy a korábbi években is támogatták az Egyesületet?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszában elmondja, hogy az elmúlt évek során is többször támogatásban részesítették a Bakony Polgárőr Egyesületet. 

Kuti Vilmos képviselő javasolja a támogatás megadását.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

37/2013. (IV. 30.) határozata


1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Polgárőr Egyesület (8420 Zirc, Petőfi u. 27.) részére 60.000,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére. 
2.	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
3.	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
            2. pont esetében: 2013. május 31.
            3. pont esetében: 2013. május 31.


9) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázati felhívása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázati felhívására vonatkozóan utasvárók cseréjére, illetve újak kialakítására adják be a pályázatot. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat?

Lajkó Antal alpolgármester elmondja, hogy járdák felújítására is szükség lenne, de ahhoz több pénz kellene.

Kuti Vilmos képviselő támogatja az előterjesztésben lévő javaslatot, elmondja, hogy jó lenne legalább az Alkotmány utca végén lévő buszmegállónál buszvárót kialakítani.

Lajkó Antal alpolgármester szintén támogatja a javaslatot.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

38/2013. (IV. 30.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében kiírt pályázat benyújtásával. 
A pályázat tárgya: 3 db buszváró létesítése. A beruházás teljes összege: 2.200.000,- Ft, mely önrészt nem tartalmaz.
2)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat aláírására és benyújtására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	          2) pont esetében: 2013. május 10.


10) Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:

Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

39/2013. (IV. 30.)  határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2012. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős:  Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal


11) Egyéb ügyek

	Egyéb ügyek keretében nem volt megtárgyalandó ügy.


12) Tájékoztató a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester megkérdezi az intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Tégi Imréné óvodavezető elmondja, hogy törvényi kötelezettség alapján szükségessé vált az óvodai alapdokumentumok felülvizsgálata. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Házirendben csak a jogszabályi változások kerültek átvezetésre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


13) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.


14) 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.

Bejelentések

Szabó Józsefné borzavári lakos kéri, hogy a Borzavár, Fő út 60. szám alatti romos épületet vizsgálják meg, mert életveszélyes, rádőlhet valakire. 

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a bejelentést továbbítja az építésügyi osztályhoz.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 00 perckor berekeszti.



K. m. f.




                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                       jegyző 

