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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 25-én 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos			képviselő
							
     - 	bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal			alpolgármester						
	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.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a „2)	A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának megválasztása” napirendi pontot zárt ülés keretében vitassák meg. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal a zárt ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2014. (II. 25.) határozata


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


I. Személyi ügyek
	Jelentés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

	Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
3)	Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala

	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

4)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról	szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
5)	Az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelet hatályon 	kívül helyezése
	Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6)	Szent Bernát Idősek Otthonával kötött szerződés módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7)	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8)	Borzavári Községi Önkormányzat és a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 	közti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
9) Játszótér kialakítására pályázat benyújtása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

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

Zárt ülés keretében
I. Személyi ügyek
2)	A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló 	Bizottságának megválasztása 
	Előadó: Sümegi Attila jegyző



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1)  Jelentés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy mind a polgármester, mind képviselőtársak a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek.


Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 2) napirendi pontjának tárgyalására.
3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (II. 25.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
Saját bevételek
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
Saját bevételek
18 445
18 650
18 650
18 650
Összesen:
18 445
18 650
18 650
18 650

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

adatok ezer forintban
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év

0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



b) Borzavár Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a város- és községgazdálkodáson 3 fő van betervezve, a jelenlegi 2 fő mellé egy 6 órás dolgozó bére lett tervezve áprilistól októberig, aki be tud segíteni a fűnyírási munkákba. Márciustól viszont 8 főt alkalmazunk közfoglalkoztatásban, így valószínűleg erre nem lesz szükség.

Kuti Vilmos képviselő támogatja a plusz egy fő felvételét, amennyiben szükség lesz rá.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közfoglalkoztatás költségeinek önrészére 1 millió Ft-ot terveztek, de jelenleg 100 %-ban támogatja a Munkaügyi Központ, így erre az összegre nem biztos, hogy szükség lesz. A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez tavaly kb. 3,5 millió Ft-tal kellett hozzájárulnunk, az idén lényegesen kevesebb, kb. 2 millió Ft-ra csökken ez az összeg. A Szociális Szolgáltató Központ részére 181.000,- Ft-os hozzájárulást kell csak fizetnünk. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
1/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


4) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a kiküldött rendelettervezetben szereplő térítési díjhoz képest az óvodai és iskolai ebéd vonatkozásában alacsonyabb összeget javasol, hogy a szülőket ilyen nagymértékben anyagilag ne terheljék. Iskolai ebédnél a 300 Ft/nap helyett 200 Ft/nap, óvodai ebédnél 240 Ft/nap helyett 200 Ft/nap összeget javasol.

Kuti Vilmos képviselő egyetért a javaslattal.

A polgármester indítványára a képviselő-testület – a módosító javaslat figyelembe vételével - 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


2/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelet
az intézményi térítési díjakról



5) Az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


3/2014.(III. 3.) önkormányzati rendelet

az állattartás helyi szabályairól szóló 18/2009.(XI. 20.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről


6) Szent Bernát Idősek Otthonával kötött szerződés módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Szent Bernát Idősek Otthona visszamenőleg 2014. február 1-jétől emelte az ebéd díját, ezért módosítani kell a szerződést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2014. (II. 25.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelen előterjesztés, 1. mellékletében található szerződésmódosításnak megfelelően, a Szent Bernát Idősek Otthonával – a Zirc, Köztársaság u. 2. sz. alatti konyháján elkészített – diétás intézményi és szociális étel vásárlására vonatkozóan 2013. december 19. napján megkötött, 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig, határozott időre szóló szolgáltatási szerződés módosításra kerüljön.

2./ A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./  pontban részletezett szerződésmódosítás aláírására.

Felelős:  1./-2./  pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1/ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2014. február 28.   


7) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014. (II. 25.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexét.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



8) Borzavári Községi Önkormányzat és a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2014. (II. 25.) határozata

a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat és a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és az Együttműködési Megállapodás – esetleges, a Megállapodás tartalmát nem érintő korrekciókkal történő – aláírására.

Felelős: 1.-2. pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                 2. pont esetében: 2014. március 14.


9) Játszótér kialakítására pályázat benyújtása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a HungaroControl Zrt. ismét felkérte az önkormányzatot, hogy vegyenek részt a pályázati programban, melyre a 30 millió Ft-os keretet 35 millió Ft-ra emelte. Javasolja, hogy játszótér kialakítására nyújtsák be a pályázatot 3,5 millió Ft összegben, mely a terület körbekerítését és játékok telepítését tartalmazza. Helyszínnek a lovas pályát szeretné. A bekért három árajánlat közül a Biohárs Kft. ajánlatát tartja a legmegfelelőbbnek.

Kuti Vilmos képviselő egyetért a javaslattal.

Gurdon Lajos képviselő egyetért a játszótér kialakításával, a kerítést a későbbiekben saját erőből is meg lehetne oldani.

Gartner Tamás képviselő fontosnak tartja a kerítés létesítését, zárható legyen a játszótér.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2014. (II. 25.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Program keretében kiírt pályázat benyújtásával. 

A pályázat tárgya: játszótér kialakítása a 035/2 hrsz-ú ingatlanon. A beruházás teljes összege: 3.500.000,- Ft.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt pályázat aláírására és benyújtására.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      	           2) pont esetében: 2014. március 10.



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott 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 18 óra 00 perckor berekeszti.




K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

