8


7
9
9
	



											20/2019.














JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 18-án 17.00 órai kezdettel
tartott  nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Kádi Gábor	 		képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
	igazoltan távol van:			Gurdon Lajos			alpolgármester

						Gartner Tamás			képviselő

						 
	meghívott:				Sümegi Attila jegyző 	

					 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „7) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2019. (IX.18.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntések meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az érintett ügyfél üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Javasolja, hogy a 8) Egyéb ügyek napirend keretében tárgyalják meg a „Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése” tárgyú napirendet
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2019. (IX.18.) határozata

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

NAPIREND 

Nyilvános ülés

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.27) rendeletének módosítása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár 263 hrsz-ú ingatlant érintő telekrész vásárlási szándékkal kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Idősek Napja megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Borzavár 0102/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálata 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat „Étkeztetés” Szakmai Programjának jóváhagyása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8)	Egyéb ügyek 
Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
9)	Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda 	tagintézményének 2018/2019 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
10)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
11)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
12)	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Zárt ülés

7)  Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.27) rendeletének módosítása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Várszegi Bernadett főépítész röviden ismerteti az előterjesztést.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2019. (IX.18.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár község Településképi Arculati Kézikönyvének módosítása során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság azon véleményét, miszerint minden eltérő karakterű településrész legyen településképi szempontból meghatározó terület, nem fogadja el. Településképi szempontból meghatározó területet a Településképi Arculati Kézikönyv alapján kell lehatárolni, mely településképi szempontból meghatározó területként a Történeti településrészt határozza meg.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2019. (IX.18.) határozata
Borzavár község Településképi Arculati Kézikönyvének módosításáról

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról szóló 90/2017. (XII.22.) határozata 1. mellékletét képező, Borzavár község Településképi Arculati Kézikönyv 
a) 4. fejezete helyébe jelen határozati 1. mellékletét képező 4. fejezet lép,
b) Tartalomjegyzéke helyébe jelen határozat 2. mellékletét képező tartalomjegyzék lép.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerint elfogadott kézikönyvet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott módon 15 napon belül tegye közzé, továbbá küldje meg, vagy mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tegye elérhetővé a Korm. rendeletben meghatározott szerveknek.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2019. október 3.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2019.(IX.23.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről szóló
16/2017.(XII.27) önkormányzati rendelet módosításáról


2) Borzavár 263 hrsz-ú ingatlant érintő telekrész vásárlási szándékkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Sas Zoltán borzavári lakostól érkezett egy önkormányzati tulajdonú területrész megvételére vonatkozó igény.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a Borzavár 263 hrsz-ú ingatlan jelenlegi övezeti besorolása szerint idegenforgalmi célra nem hasznosítható. A telek övezeti besorolása önálló településrendezési eljárásban módosítható, azonban költségvonzata van. Módosítható a településrendezési eszközök felülvizsgálata során is, mely a jövő év végére várható. A tervezővel folytatott előzetes egyeztetés során látható, hogy a 7018 m2 területű ingatlanból 4868 m2 hasznosítható idegenforgalmi célra.  A kérelmező a 4868 m2 területű telekrészből csak 2000 m2-es területet szeretne megvásárolni. A terület további feldarabolása csak a rendezési terv módosítása után lehetséges. 

Sas Zoltán borzavári lakos egyelőre csak a telekmegosztást kéri, a rendezési terv módosítása ráér, nem kéri az önálló településrendezési eljárást.

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a kérelmezőt, hogy első lépés mindenképpen a tervezés folyamata, hiszen ez adja meg a telekmegosztás lehetséges módját.

Sas Zoltán borzavári lakos jelzi, hogy korábbi egyeztetés során arról volt szó, hogy lehetséges ez a megosztás a rendezési terv módosítása előtt is.

Várszegi Bernadett főépítész válaszol, a korábbi egyeztetésen arról volt szó, hogy a kérelmező a teljes 7018 m2 nagyságú területből az idegenforgalmi célra is hasznosítható 4868 m2-es terület leválasztását kéri. Erről egyeztetett a tervezővel, ez lehetséges. A jelenlegi kérelem viszont nem a leválasztandó teljes terület megvételéről szól, hanem ebből a területből csak 2000 m2 leválasztásáról. Ennek a lehetséges megvalósításáról újabb egyeztetések szükségesek. 

Kádi Gábor képviselő javasolja, hogy ilyen irányú döntésbe már ne menjenek bele, hiszen nincs már egy hónap sem a választásig. Majd a következő képviselő-testület eldönti, hogy eladja a területet vagy nem. 

Sümegi Attila jegyző szerint jelenleg ez a kérelem nem támogatható, további egyeztetések szükségesek mind a tervezővel, mind pedig a kérelmezővel. A tárgyalások lefolytatása után, újabb kérelem esetén már az új képviselő-testület fog dönteni.

Kuti Vilmos képviselő egyetért a jegyző úrral. A következő képviselő-testület döntsön az értékesítésről, már nem kíván ebben dönteni. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2019. (IX.18.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sas Zoltán Borzavár, Csárdaköz u. 7. szám alatti lakos Borzavár 263 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanból 2000 m2 nagyságú telekrész megvásárlásával kapcsolatos kérelmét elutasítja. 

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett kérelemmel kapcsolatosan a kérelmezővel tárgyalást folytasson, az előterjesztésben részletezett lehetőségeket a kérelmezővel ismertesse. 

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


3) Idősek Napja megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a képviselőkkel telefonon már egyeztetett az Idősek Napja megrendezésével kapcsolatban.  2019. szeptember 29-én kerül megrendezésre, a rendelkezésre álló összeg 450.000,- Ft. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2019. (IX.18.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Idősek Napi megemlékezés 2019. szeptember 29. nappal történő megrendezésével. 
	A Képviselő-testület a rendezvény megvalósítására legfeljebb 450.000,- Ft-ot biztosít, mely fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Települési rendezvények elnevezésű dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint a szükséges kötelezettségvállalások megtételére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-2) pontok esetében: azonnal
	      		3) pont esetében: 2019. október 10.


4) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző elmondja, az előterjesztés készítése után kapták az információt, hogy újabb rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére csak a korábban benyújtott pályázat elbírálását követően van lehetőség. Ennek megfelelően a határozati javaslat 3./ pontjára vonatkozó határidő 2019. december 31. napra módosul. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért a határozati javaslat 3./ pontjára vonatkozó határidő 2019. december 31. napjára történő módosítással. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2019. (IX.18.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti „az önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében az Önkormányzat pályázat benyújtásának napján fennálló lejárt tartozás állományának összegében.
2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1./ pontban nevesített lejárt tartozás állományának teljesítését önerőből nem tudja finanszírozni.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1/-2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2019. december 31.



5) A Borzavár 0102/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálata 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes elmondja, hogy a Magyar Telekom Nyrt-vel egyeztetések folytak a bérleti díj emelésével kapcsolatban. 2012 évtől 1.250.000,- Ft az éves bérleti díj, azóta nem volt emelés. Most 1.600.000,- Ft/év összegre adtak javaslatot.

Kuti Vilmos képviselő már nem szeretne ebben állást foglalni. Ez nem sürgős, a bérleti díj emelése csak 2020. január 1-jén lép hatályba. 

Sümegi Attila jegyző elmondja, fontos lenne döntést hozni, ugyanis a Magyar Telekom Zrt. még ebben az évben előre kifizetné öt évre vonatkozóan a jelenlegi bérleti díj összegét, 6.250.000,- Ft-ot.  

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2019. (IX. 18.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt-vel 	kötendő - Borzavár 0102/16 hrsz-ú ingatlan 250 m2 területű részére vonatkozó – 	Bérleti szerződés előrefizetés szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti 	tartalommal elfogadja. 

2)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti Bérleti 	szerződés előrefizetés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
 
Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2019. szeptember 30.
6) Borzavár Községi Önkormányzat „Étkeztetés” Szakmai Programjának jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2019. (IX. 18.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat „ÉTKEZTETÉS” Szakmai Programját az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
	
Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	azonnal


7) Egyéb ügyek 
     - Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
       Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2019. (IX. 18.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2020-2034. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 


	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./pontok esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2019. szeptember 24.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2019. (IX. 18.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 58. sorszámú 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Borzavár-Porva szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2020-2034. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./pontok esetében: azonnal
    2./ pont esetében: 2019. szeptember 24.


9) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2018/2019 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2018/2019 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


12) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



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


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 




							


