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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános 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
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő 17,10 órától

						
-	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 az ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2017. (V. 30.) határozata

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

	  
NAPIREND 

Zárt ülés keretében
I. Személyi ügyek
1) Döntés a 2017. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozásáról 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Nyilvános ülés keretében
II. Önkormányzati rendelet alkotása
2)	Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése, a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3)	A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 	közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
4)	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
5)	A Veszprém Megyei Kutató Mentő Szolgálat Alapítvány támogatása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
6)	Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7)	Borzavár 354 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanra vonatkozó bérleti 	kérelem
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8)	Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 	szabályairól szóló 58/2015.(IX.29.) határozatának felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
9)	Borzavár 381/6 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésé-	nek kérelme
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése, a 2016. évi                     költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

	- Kuti Vilmos képviselő 17,10 órakor megérkezett.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2017. (V. 30.) határozata

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

1.  (1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a) a  Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 180 579 ezer forint költségvetési bevétellel, 
ab) 179 915 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 664 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 892 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Hivatal 2016. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1 406 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 906 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 182 971 ezer forintban,
cb) kiadásait 181 321 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta. 
2. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 650 046 forintban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 4 682 623 forintban határozza meg. 
4. A Képviselő-testület a Hivatal 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 1 030 713 forintban határozza meg. 
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Hivatal 2016. évben informatikai fejlesztésre 1 124 ezer forintot, míg kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 282 ezer forintot fordított.  
6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében  
a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
aa) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
ab) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót változatlan tartalommal kerül beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

b) Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

3) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2017. (V. 30.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelet III. Fejezet 9. Az ingatlanhasználó feladatai 16. § szövege módosításra kerüljön, valamint beépítésre kerüljön a 19/A §. Utasítja a jegyzőt, hogy a részletezett módosítást tartalmazó rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém 	Megyei Kormányhivatalnak, majd ezt követően a jogszabályokban foglalt szervek részére.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a vélemények megérkezését követően, soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 	1./ pont esetében: 2017. június 15.
		2./ pont esetében: folyamatos


4) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő meg van elégedve a belső ellenőrzésről szóló jelentéssel, végre elérték azt, hogy a könyvelés jól működik, mindössze két helyen tanácsoltak módosítást. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2017. (V. 30.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2016. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes 
Határidő: azonnal



5) A Veszprém Megyei Kutató Mentő Szolgálat Alapítvány támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy tavaly szükség volt a Kutató Mentő Szolgálat tevékenységére, egy eltűnt borzavári személyt kerestek. A pénzügyi osztályvezetővel egyeztetett, mivel támogatásokra nem terveztek pénzt a költségvetésben, ezért csak a Települési rendezvények Támogatási Alap terhére lehet támogatni az Alapítványt. 20.000,- Ft-os támogatást javasol.

Kuti Vilmos képviselő egyetért a javaslattal.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017. (V. 30.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány, az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet előírásai alapján benyújtott kérelmét a 2. pontban rögzítettek figyelembe vételével támogatja.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében nevesített Települési rendezvények Támogatási Alap terhére 20.000,-Ft, azaz Húszezer forint vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány (Székhely: 8441 Márkó, Búzavirág utca 8.; adószám: 18409600-1-19; képviseli: Hirschl János elnök) részére 2017. évi működésének támogatására. A támogatás átutalására a Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül vállal kötelezettséget a Képviselő-testület. A támogatás felhasználásának határideje 2017. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 2018. február 28.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse meg.
	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban említett eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.


Felelős: 	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	 1.-2. pontok esetében: azonnal
	    	 3. pont esetében: 2017. június 30.
                         4. pont esetében: 2017. július 31.


6) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy működik-e még az idősek jelzőrendszeres segítségnyújtása?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy jelenleg nem működik, de lehetséges, hogy társulási szinten bevezetésre kerül.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2017. (V. 30.) határozata


1.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a Borzavár Községi Önkormányzat által 2013. június 21-én elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot (a továbbiakban: HEP) áttekintette és felülvizsgálat nélkül változatlan formában jóváhagyja. Megállapítja, hogy a 2015. december 31. napjával lejárt intézkedések közül három, a 2018. december 31. napjával lejáró intézkedések közül szintén három megvalósulása megtörtént, az „Önkormányzati tulajdonú épületek akadálymentesítése” intézkedés határidejét 2018. december 31. határidőre módosítja.

2.)Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a helyi esélyegyenlőségi referens közreműködésével – jelen döntés HEP nyilvánosságra hozatalára szolgáló szoftverbe történő feltöltésére, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős:	1.)-2.) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
Határidő:	1.) pont esetében: azonnal
			2.) pont esetében: 2017. június 21. 


7) Borzavár 354 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanra vonatkozó bérleti kérelem
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen az ingatlanra vonatkozó vételi kérelem elutasításra került, most bérleti szerződést szeretnének kötni 10.000,- Ft/év áron.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2017. (V. 30.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár 354 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1 ha 2354 m2 területű ingatlant Szerletics Judit 8428 Borzavár, Cuha u. 10. szám alatti kérelmező részére határozott időre, 2017. június 1. napjától 2 év időtartamra bérletbe adja 10.000,- Ft/év bérleti díjért. A bérleti szerződés tartalmazza a bérlő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a területhasználatát úgy folytatja, hogy a határozott idő lejártának végéig a bérbeadóval szemben elszámolható követelése nem keletkezik.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott bérleti szerződés megkötésére.    


Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2017. május 31.

	8) Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés 	szabályairól szóló 58/2015.(IX.29.) határozatának felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2017. (V. 30.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, mely szabályokat alkalmazni kell a tervezés tárgyától függően a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2015.(IX.29.) határozatát hatályon kívül helyezi.


Felelős: 	1./ és 2./ pont esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében folyamatos
	2./ pont esetében azonnal


9) Borzavár 381/6 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésének kérelme
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy az új vevőnek újból ki kell kötni a beépítési kötelezettséget?
Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a határozati javaslat elfogadását követően törlésre kerül az elidegenítési és terhelési tilalom, így a tulajdonos már tehermentesen fogja eladni az ingatlant.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2017. (V. 30.) határozata

1.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint zálogjogosult jelen törlési engedély megadásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a BORZAVÁR-i ingatlan-nyilvántartásban Dr. Krasznai Péter Zsigmond 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 3. I/12. szám alatti lakos tulajdonában lévő 381/6 hrsz-ú, természetben Borzavár, Cuha u. 25. szám alatt található „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanra a Borzavár Községi Önkormányzat javára beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.

2.) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – az 1.) pontban meghatározott terhelés törléséhez szükséges okirat aláírására azzal, hogy a törléshez kapcsolódó költségeket (ügyvédi és eljárási költség) Dr. Krasznai Péter Zsigmond ingatlantulajdonos viseli.

Felelős:	1.)-2.) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
Határidő:	1.) pont esetében: azonnal
                        2.) pont esetében: 2017. június 30.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 25 perckor berekeszti.


K. m. f.
	


	
                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

