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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. január 28-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
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő
												
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző	
						
						
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	

Javasolja, hogy az „5) Téli síkosság mentesítési munkákra vonatkozóan vállalkozói szerződés kötése” című előterjesztést vegyék le a napirendről, mivel a feladat elvégzésére nem érkezett árajánlat.
	     	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015. (I. 28.) határozata


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

	  
NAPIREND 
I. Önkormányzati rendelet alkotása
Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló rendelet megalkotása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló rendelet-tervezet véleményeztetése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzésének megállapításaira tett intézkedési terv módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		 Sümegi Attila jegyző
	Porva község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók étkeztetésével kapcsolatos költségek viselésének, megosztásának módjáról szóló megállapodás elfogadása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi beszámolója
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól 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-testülete

1/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól



2) A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló rendelet-tervezet véleményeztetése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy ez a rendelet csak egy tervezet, pontosítják a feltételeket és a februári ülésen fogadják el a végleges rendeletet. 

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő javasolja, hogy a támogatást csak akkor fizessék ki, ha a kérelmező állandó lakcímet létesített Borzaváron. Jelzálogjoggal kapcsolatban ki lehet kötni, hogy öt éven belül nem adhatja el a házat?

Gartner Tamás képviselő feltételként szabná, hogy az igénylő Borzavárra járassa a gyerekeit iskolába és óvodába.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért azzal, hogy a kifizetés feltétele legyen az állandó lakcím létesítése. Letelepedési támogatásnál nem javasolja feltételként a helyi iskolába és óvodába történő beíratást, mivel az óvodáztatási támogatás és az iskoláskorúak támogatása úgyis érdekeltté teszi a szülőket, hogy a helyi intézménybe járassák a gyermekeket.  500-700 ezer Ft közötti letelepedési támogatást javasol.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a jelzálogjoggal kapcsolatban még egyeztetés folyik. A rendelet-tervezet 5. §-a tartalmazza a visszafizetéssel kapcsolatos szabályokat, ez visszautal a 3. § d)-e) pontjaiban nevesített feltételekre, a három hónapon belüli állandó lakóhely létesítésre, valamint hogy öt éven belül nem idegenítheti el az ingatlant. Nincs akadálya annak, hogy az összeg utalása a lakóhely létesítését követően történjen. A támogatásra a költségvetésben lesz elkülönítve egy keretösszeg, addig adható a támogatás, ameddig a keret tart. 

Kádi Gábor képviselő soknak tartja, 3-400.000,- Ft-ra gondolt.

Kuti Vilmos képviselő vonzóbbnak tartja az 500.000,- Ft-os támogatást.

Gartner Tamás képviselő és Gurdon Lajos alpolgármester szintén egyetért az 500.000,- Ft-os támogatással.

Kuti Vilmos képviselő javasolja, hogy a 7. § (2) a) pontját vegyék ki a rendeletből, az óvodáztatási támogatás ne csak a borzavári lakhellyel rendelkező gyermekeknek járjon, hanem minden óvodás gyermek kapja meg. Egyetért az általános iskolások első füzetcsomagjának megvásárlásával, ez eddig is így volt.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért a javaslattal, az óvodáztatási támogatásra két részletben 50-50.000,- Ft-ot javasol. 

Sümegi Attila jegyző elmondja, úgy kell meghatározni az óvodáztatási támogatás összegét, hogy ezt abban az esetben is ki kell fizetni a jelenlegi óvodások számára, ha nem hoznak ide egy gyermeket sem. Jelenleg az óvodai költségvetést növelni fogja az óvodáztatási támogatás és nem csökkenteni. 

Gurdon Lajos alpolgármester, Gartner Tamás és Kádi Gábor képviselők soknak tartják, 60.000,- Ft-ot javasolnak két részletben történő kifizetéssel.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015.(I. 28.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt rendelet-tervezetben foglaltakkal, és utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. 
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a vélemény megérkezését követően a 2015. februárjában esedékes, soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra. 

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2015. február 2.
                2./ pont esetében: 2015. február 27.


3) Az Állami Számvevőszék szabályszerűségi ellenőrzésének megállapításaira tett intézkedési terv módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	 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

3/2015.(I. 28.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Borzavár” című ellenőrzési jelentéséhez összeállított jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti Intézkedési Tervet elfogadja.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet az Állami Számvevőszék részére juttassa el.


	A Képviselő-testület az 55/2014.(IX.11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2015. február 2.
                3. pont esetében: azonnal


4) Porva község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók étkeztetésével kapcsolatos költségek viselésének, megosztásának módjáról szóló megállapodás elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a jelenlegi iskolai étkezési térítési díjak nem fedezik a költségeket, a hiányzó összeget az önkormányzat teszi hozzá a költségvetéséből. A későbbiekben fel kell emelni a térítési díjakat, hogy fedezzék a nyersanyagnormát. A megállapodás megkötésével az a cél, hogy a porvai önkormányzat fizesse meg a porvai gyermekek után a különbözetet. A megállapodás tervezete a porvai jegyző asszony részére megküldésre került.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015.(I. 28.) határozata


1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Porva község	közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező tanulók étkeztetésével kapcsolatos	költségek viselésének, megosztásának módjáról szóló megállapodásban foglaltakkal. 

2.	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Megállapodást és a határozatot	juttassa el Porva Községi Önkormányzat részére. 

3.	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2015. január 31.
                3. pont esetében: azonnal


5) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi beszámolója
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2014. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
6) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 10 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

