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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. július 13-án 8.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
     -	bejelentéssel távol van:		Rippert András		képviselő	
				 
	meghívott:				Viziné dr. Horváth Judit	jegyző

						
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2021. (VII. 13.) határozata
az ülés napirendjéről

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


NAPIREND  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 14/2013.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavári ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Fűkasza vásárlása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Beszámoló a 2020. évi adóztatási tevékenységről

	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 14/2013.(V.24.) önkormányzati rendeletének módosítása	
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, a Family Frost mozgóbolt ügyvéd útján kezdeményezte a közterület-használati díj csökkentését. Javasolja az 500 Ft/m2/nap összeget 300 Ft/m2/nap összegre módosítani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2021. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 14/2013. (V.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról


2) Borzavári ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslat a Borzavár 180 hrsz-ú ingatlan Nemzeti Vagyonkezelő általi felajánlásáról szól. A másik határozat javaslat szerint további állami tulajdonú belterületi ingatlanokat kérhetünk ingyenes önkormányzati tulajdonba. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2021.(VII.13.) határozata
a Borzavár 180 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos által felajánlott, Borzavár 180 helyrajzi szám alatti, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 3116 m²3116 m² alapterületű ingatlant ingyenesen tulajdonba veszi. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban rögzített eljáráshoz szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős: 	1./-2./ pontok esetében: Dombi László István polgármester			
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2021. július 15., illetve értelemszerűen		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:             

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2021.(VII.13.) határozata
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti azon szándékát, amelyet a jelen határozat 1. és 2. mellékletét képező, 45/2016. (VI.21.) és a 46/2016. (VI.21.) határozatok tartalmaznak, és az azokban felsorolt ingatlanok ingyenes tulajdonba vételére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére kérelmet nyújt be. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített eljárás során teljes jogkörrel eljárjon, továbbá a szükséges dokumentumokat aláírja. 

Felelős: 	1./-2./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
		
Határidő: 	1./ pont esetében: 2021. július 15. 
		2./ pont esetében: értelemszerűen 
	

                
3) Fűkasza vásárlása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester elmondja, rendkívüli helyzet adódott, elromlottak a fűkaszálásra használt gépek, a javítási költség igen magas lenne. Szükségessé vált egy fűkasza vásárlása, azonban a költségvetésben erre a célra nem terveztünk be összeget, ezért képviselő-testületi döntés kell hozzá. Három árajánlatot kértem be. Javaslom, hogy a jelenlegi Beszerzési Szabályzatunkat a soron következő testületi ülésen vizsgáljuk felül. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2021. (VII.13.) határozata
fűkasza beszerzése tárgyában 

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db Stihl FS 360 C-EM motoros fűkasza vásárlása céljából Salamon Lajos e.v. (8420 Zirc, Simon I. u. 6., adószám: 64845359-2-39) által benyújtott ajánlatot bruttó 305990,- Ft összegben elfogadja. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott beszerzés fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet Általános tartalék előirányzat terhére biztosítja. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 


Felelős: 	1-3./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1.-3./ pontok esetében: azonnal


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2021. (VII.13.) határozata
a Beszerzési Szabályzat felülvizsgálata tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő soros testületi ülésén felülvizsgálja Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. 
Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	2021. szeptember 15. 


4) Beszámoló a 2020. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző
	
Kérdések, hozzászólások
                

Vajda Gyuláné képviselő javasolja, vizsgálják felül a helyi adórendeletet, a kommunális adónál vegyék ki a mentességet. Az előterjesztés szerint 254 fizetési felszólítást küldtek ki, viszont letiltás nem történt. Soknak tartja a kommunális adónál lévő 2.028.000 Ft összegű hátralékot.

Viziné dr. Horváth Judit jegyző válaszol, a veszélyhelyzet megszűnése után lehet csak a helyi adórendeletet módosítani. Az adóhátralék letiltásához az adóügyi ügyintézőknek vizsgálni kell az OEP nyilvántartásában a jogviszonyt.

Dombi László polgármester kéri, hogy az adóbehajtások érdekében szükséges intézkedéseket a közös önkormányzati hivatal tegye meg. Továbbá kéri a veszélyhelyzet megszűnését követő első testületi ülésen a helyi adórendelet felülvizsgálatát.  A Képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, határozat hozatalát nem tartotta szükségesnek.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2021. (VII.13.) határozata
a 2020. évi adóztatási tevékenységről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2020. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 


Felelős:  Viziné dr. Horváth Judit jegyző
Határidő: azonnal


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 8 óra 15 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 



							

