Szám: 173-2/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 
					Gartner Tamás	
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Ügyrendi Bizottság jelentése a képviselői vagyonnyilatkozatok megtételéről
Előadó: Gartner Tamás ÜB elnöke
2.	A közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról szóló 17/2011. (XII. 13.) számú rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző
3.	18/2011. (XII. 13.) számú rendelet módosítása
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző
4.	Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló anyakönyvi rendelet megalkotása
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző
5.	Képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Kovács Lajos jegyző
6.	Vegyes ügyek
      -	Együttműködési megállapodás megkötése a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzattal
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
-	Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa tevékenységéhez kapcsolódó határozatok meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
-	Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
-	Kultúrház bérleti díja
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
-	Renault gépjármű végtörlesztési ügye
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
-	Ravatalozói pályázatra pályázatíró megbízása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
-	Porvai tartozásról tájékoztatás
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	 
Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. Ügyrendi Bizottság jelentése a képviselői vagyonnyilatkozatok megtételéről

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megkérem Gartner Tamást, az Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselő-testületet.

Gartner Tamás Ügyrendi Bizottság elnöke: A képviselők a törvényi kötelezettségüknek eleget tettek, a vagyonnyilatkozatokat határidőben leadták, melyek elhelyezéséről gondoskodunk a jegyző úrral.

2. A közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról szóló 17/2011. (XII. 13.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

dr. Kovács Lajos jegyző: A képviselő-testületnek törvényi előírások alapján megszűnt a hatósági jogköre a víz- és csatornadíj megállapítására. A továbbiakban a Kormány által meghatározott díjat kell fizetni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A jelenlegi ivóvíz és csatornadíj alacsonyabb, mint a képviselő-testület által decemberben megállapított díj.

Kuti Vilmos képviselő: Volt egy összeg, amelyet beépítettünk a vízdíjba, kb.10 Ft. A jelenlegi díjban is bent van ez az összeg?

Dr. Kovács Lajos jegyző: A továbbiakban a szolgáltató hatáskörébe tartozik a közüzemi szolgáltatás díjának meghatározása a kormányrendelet alapján. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Utánajárok.

Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2012. (II. 10.) számú önkormányzati rendelete 
a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj hatósági árának megállapításáról szóló
17/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



3. 18/2011. (XII. 13.) számú rendelet módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

dr. Kovács Lajos jegyző: A Kormány döntése alapján 2012. január 1-jén nem lehet magasabb a szemétszállítási díj a 2011. december 31-én alkalmazott díjnál, ezért szükséges a decemberben megalkotott rendeletet módosítani. Az Alkotmányt 2012. január 1-jétől az Alaptörvény váltotta fel, ennek megfelelően változik a hivatkozási alap.

Kuti Vilmos képviselő: A melléklet 2. pontja szerint az alapdíjat ingatlanonként kell fizetni, ha van rajta felépítmény. Ezek szerint akkor is fizetni kell, ha romos, lakatlan épület van az ingatlanon? Üdülőkre, hétvégi házakra is kell fizetni?

dr. Kovács Lajos jegyző: A díj ingatlanonként van megállapítva, a nem lakott ingatlanra nem kell díjat fizetni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Üres telekre nem kell fizetni, csak amelyen felépítmény van.

dr. Kovács Lajos jegyző: Módosíthatjuk a rendelettervezetet úgy, hogy azokra az ingatlanokra kell fizetni, ahol bejelentett lakos van. 

Gurdon Lajos képviselő: A faluban több helyen kellene kihelyezni szelektív hulladékgyűjtőket.

dr. Kovács Lajos jegyző: A hivatal intézkedik, kezdeményezi a szolgáltatónál, hogy több szelektív gyűjtőedényt helyezzenek ki.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a módosításokkal együtt a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2012. (II. 10.) számú önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
18/2011. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



4. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló anyakönyvi rendelet megalkotása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

dr. Kovács Lajos jegyző: Január 1-jétől új anyakönyvi törvény van. A rendelettervezet már tavaly elkészült, ezért néhány módosítás szükséges: az Alkotmányt az Alaptörvény váltotta fel, ennek megfelelően változik a hivatkozási alap. A 3. §-ban az előterjesztésben szerepel a hivatali munkaidőben. ezen kitétel nem szerepelhet a rendeletben, ezt kérem kivenni. A törvény csak munkaidőn kívül ad lehetőséget a szolgáltatási díj megállapítására. A tervezetben szereplő összegek mérlegelését kérem.

Lajkó Antal alpolgármester: A 3. § (1) bekezdésénél 3.000,- Ft-ot javaslok, a (2) bekezdésnél 5.000,- Ft-ot javaslok. A 4. §-ban szereplő összegek maradhatnak.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a módosításokkal együtt a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
3/2012. (II. 10.) számú önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eljárás díjairól

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)





5. Képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

dr. Kovács Lajos jegyző: Az elmúlt ülésen kérték a képviselő urak, hogy készítsek előterjesztést a képviselői tiszteletdíjakra vonatkozóan. A rendelettervezetet kiküldtem. A tiszteletdíj összegéről kellene dönteni, melyet tartalékalapba helyezünk és a képviselő-testület fog dönteni a felhasználásáról. Így nem kell járulékot fizetni. Maximum a köztisztviselői illetményalap összege lehet, 38.650,- Ft. A képviselők nyilatkozatot tehetnek arra vonatkozóan, hogy lemondanak a tiszteletdíjukról. Az előző ciklus képviselőinek bruttó 15.000,- Ft volt a tiszteletdíjuk.

Lajkó Antal alpolgármester: Bruttó 20.000,- Ft-ot javaslok.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2012. (II. 10.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


6. Vegyes ügyek
- Együttműködési megállapodás megkötése a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzattal

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az együttműködési megállapodás tervezetét a képviselők megkapták. Átadom a szót a jegyző úrnak.

dr. Kovács Lajos jegyző: Az együttműködési megállapodás a törvényileg kötelező elemeket tartalmazza. A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta ebben a formában. Amennyiben változtatásra lenne szükség a későbbiek folyamán, bármikor módosíthatjuk.

Lajkó Antal alpolgármester: A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta az együttműködési megállapodást, javaslom, hogy a képviselő-testület is fogadja el, hisz évközben bármikor módosítható. 

Kuti Vilmos képviselő: A 7. pontnál „..a jegyző vagy az általa megbízott és – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein…” A hivatalban nincs főiskolai végzettségű ügyintéző, akkor ki helyettesít?

dr. Kovács Lajos jegyző: A törvényi szöveget tartalmazza a megállapodás, azt én nem írhatom felül.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


2/2012. (II. 02.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Együttműködési megállapodást a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	azonnal


- Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa tevékenységéhez kapcsolódó határozatok meghozatala

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Zirc Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa előterjesztését mindenki megkapta.

Kérdések, hozzászólások következnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


3/2012. (II. 02.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának a környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladatokkal történő bővítését – a mellékletben csatolt Társulási Megállapodás 24. számú módosításában foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	azonnal


Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



4/2012. (II. 02.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának VII. fejezetre vonatkozó módosítását – a mellékletben csatolt Társulási Megállapodás 24. számú módosításában foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	azonnal



- Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának elfogadása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabálya kiküldésre került a képviselőknek.

Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


5/2012. (II. 02.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályát a beterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Az Alapszabály a határozat részét képezi.
Az Alapszabály aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	azonnal




- Kultúrház bérleti díja

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Igényként merült fel a Kultúrház családi rendezvényekre történő bérbeadása. Javaslom, hogy határozzunk meg a bérleti díjat 2012. március 1-jei hatállyal. Vásárokra 3.000 Ft/alkalom a díj.

Kuti Vilmos képviselő: 10.000,- Ft/alkalom összeget javaslok.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


6/2012. (II. 02.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendezvények tartására a Kultúrház bérleti díját 10.000,- Ft/alkalom összegben határozza meg 2012. március 1-jétől.

Az értékesítésre szolgáló használat bérleti díja 3.000 Ft/alkalom.

Felhatalmazza a polgármestert a terembérleti szerződés aláírására.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	2012. március 1.


- Renault gépjármű végtörlesztési ügye

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Renault Trafic önkormányzati tulajdonú autó végtörlesztési díja kb. félmillió forint lenne. Közel ekkora összeget havi bontásban ki fogunk fizetni ez évben, viszont ez csak a kamat, a tőkerész nem csökken. A végtörlesztés egyszeri díja még nem tudjuk.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az autó végtörlesztési ügyében a hivatal kidolgozza a következő ülésre a pontos fizetési kötelezettséget.


- Ravatalozói pályázatra pályázatíró megbízása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Rövid időn belül kiírásra kerül a ravatalozó felújítására vonatkozó pályázat. A tervrajzot már az előző képviselő-testület elkészíttette, csak a költségszámítások hiányoznak. Javaslom, hogy a pályázatírással Szirbek Tibornét bízzuk meg, aki a falunapi pályázatot is készítette. 6 %-os sikerdíjért vállalja, mely összeg beépül a pályázatba, tehát nem nekünk kell fizetni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


7/2012. (II. 02.) számú önkormányzati határozat 
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ravatalozó felújítására vonatkozó pályázat kidolgozására és benyújtására megbízza Szirbek Tiborné pályázatírót 6 %-os sikerdíj ellenében.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	azonnal


- Porvai tartozásról tájékoztatás

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Nézeteltérések vannak a porvai önkormányzattal a tartozás megfizetésével kapcsolatban. 5 millió Ft-ot kellett volna megfizetni a tavalyi évben, de kb. 350.000,- Ft-tal kevesebb érkezett. Javaslom, hogy a tartozás meg nem fizetése esetén nyújtsuk be az inkasszót. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: A költségvetés tervezetét az ülés előtt kiosztottuk a képviselőknek. Kérem, hogy észrevételeiket 2012. február 8-ig tegyék meg.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A templom felújítására érkezett adományt, 2.132.000,- Ft-ot átadtuk az Egyházközösségnek. 


Megköszönöm a figyelmet, a rendkívüli nyilvános ülést 18,15 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző


				                Lajkó Antal				     
				                jkv. hitelesítő 

