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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 23-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
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Kádi Gábor			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 a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (III. 23.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
	Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Petőfi utcai játszótérre pavilon és játszótéri eszközök telepítésére pályázat benyújtása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről


2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy régebben helyben volt a könyvelés, ha valamire kíváncsi volt, akkor bement a hivatalba és megtekinthette. Kérdezi, most is lehetséges a betekintés? Van lehetőség arra, hogy részletes kimutatást kapjon a dologi kiadásokról? A táblázatban csak a főösszeget látja.

Sümegi Attila válaszol, hogy most is bármikor meg lehet tekinteni, konkrét kérés esetén a Pénzügyi Osztály kigyűjti az adatokat.

Kuti Vilmos képviselő a város- és községgazdálkodás, valamint az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladatok dologi kiadásait kéri részletesen.



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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.5.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról



3) Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
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

18/2017. (III. 23.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos


4) A Petőfi utcai játszótérre pavilon és játszótéri eszközök telepítésére pályázat benyújtása
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

19/2017. (III. 23.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében kiírt pályázat benyújtásával. 
A pályázat tárgya: A Petőfi utcai játszótérre pavilon és játszótéri eszközök telepítése.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt pályázathoz csatolt Biohárs Kft. (7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.) árajánlatát 1.051.148,- Ft összegben, Siklósi Zoltán egyéni vállalkozó (9082 Nyúl, Madarász u. 29.) árajánlatát 512.500,- Ft összegben elfogadja, valamint a játszótéri eszközök első használatbavételi engedélyezési jegyzőkönyvének elkészítésére legfeljebb 100.000,- Ft-ot határoz meg. Az önkormányzat a pályázaton elnyert támogatás feletti összeget önrészként biztosítja az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat aláírására és benyújtására
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati döntést követően a 2) pontban nevesített vállalkozásokkal a vállalkozási szerződések megkötésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-2) pont esetében: azonnal
	      	3) pont esetében: 2017. március 31.
		4) pont esetében: a pályázati döntést követően azonnal				     



5) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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-testületének

20/2017. (III. 23.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
181 590 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
182 495 ezer forint működési költségvetési kiadással,
905 ezer forint működési hiánnyal,
1 892 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel, 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 487 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
987 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 183 982 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg 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 2016. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 74/2016. (XI. 24.) határozatát. 
4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletébe.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



6) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
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

21/2017. (III. 23.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
	45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer
	58. sorszámú 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Borzavár-Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 

Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az előterjesztés melléklete szerinti Megállapodások aláírásával hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre szól.

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és szolgáltatási díjat megfizeti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2017. március 31.


7) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.

K. m. f.
	


	
                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

