Szám: 173-11/2012.

JEGYZŐKÖNYV


Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 	
					Gartner Tamás 
					Gurdon Lajos	
Kuti Vilmos képviselők
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző

Meghívottként jelen van:		Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. részéről:
					Gősi Zoltán 
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gurdon Lajos képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Borzavár-Porva vitás kérdések rendezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4.	Vegyes ügyek
-	Pályázati útépítés árajánlat elbírálása
-	Ravatalozó árajánlat készítésére megbízás
-	Óvodatető felújításának tervkészítésére árajánlat kérése
  

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést kiküldtük a képviselőknek. 
Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az SzMSz-ben eddig mellékletként szerepeltek az alapító okiratok. A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett ezzel kapcsolatban, ezért kérem módosítsuk az SzMSz-t, és az alapító okiratok a rendelet függelékeként szerepeljenek.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
az 5/2011. (II. 6.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


2. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A rendelettervezet kiküldésre került a képviselőknek.
Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Lakossági panaszok érkeztek a szemétszállítási díjjal kapcsolatban. Az nem lakott ingatlanokra is kivetették az alapdíjat, pedig ott hulladék sem keletkezik. A hulladékkezeléssel kapcsolatos 2000. évi XLIII. évi törvény kimondja, hogy a szemétszállítási díjat az elvégzett közszolgáltatás arányában kell megállapítani. Ebből következik, hogy ahol nem keletkezik hulladék, ott nem lehet díjat megállapítani. Az üdülőknél alapdíjat kell fizetni. Amennyiben tartósan itt tartózkodnak, akkor be kell jelenti a szolgáltatónak és ürítési díjat is kell fizetni.

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Ez igaz, amit a jegyző úr elmondott, de mégsem ilyen egyszerű a dolog. Az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Társulást 158 önkormányzat alkotja. A hulladékkezelésre pályázatot írtak ki, melyben a díjszámítás az összes ingatlanra vonatkozott, nemcsak a lakott ingatlanokra, ezért ettől eltérni nem lehet, mert ez szerződésszegésnek minősül. Mind a 158 önkormányzat területén kell fizetni a lakatlan ingatlanokra is. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ha ezt a rendeletmódosítást elfogadnánk, akkor mi történik?

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: A közszolgáltatót nem lehet kötelezni arra, hogy veszteséget termeljen, ezért kénytelen a megbízónak, vagyis az önkormányzatnak leszámlázni a kieső alapdíjakat.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A díjkalkulációt a tényleges használat után kell megállapítani. Ha nem használják az ingatlant, nem lehet díjat felszámítani. A gazdaságosság szempontjából a ténylegesen használók között kell felosztani a költségeket. 

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: A pályázatban nem tettek különbséget a lakott és lakatlan ingatlanok között, hanem a települések összes ingatlana alapján számoltak. Ezen nem lehet változtatni, a pályázat közbeszerzési eljáráson is keresztül ment.

Kuti Vilmos képviselő: Van olyan ingatlan, amelyen romos, tető sincs rajta, külföldi a tulajdonosa. Ki fogja behajtani a díjat?

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Nem az önkormányzat hajtja be, hanem a VKSZ.

Bakonyi József borzavári lakos: Az a baj, hogy rosszul kalkuláltak. Az élet változik, egy rendes kalkuláció kell csinálni és azt alkalmazni.

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Ez egy konzorciumi pályázat, a közbeszerzési szabályoknak meg kell felelni, nem lehet megváltoztatni. Ha visszavonhatnánk, akkor többet kellene fizetni a ténylegesen használóknak. 

Bakonyi József borzavári lakos: A chipes rendszer jobb megoldás lenne.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Nem biztos, a chipes rendszer esetén is fennáll a veszély, hogy inkább máshova viszik a szemetet, hogy nem kelljen fizetni a szállításért. 

Kuti Vilmos képviselő: Az üdülőknél hogyan alakul a szemétszállítási díj? Lomtalanítást is tartalmaz a díj?

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Az üdülőknél is kell alapdíjat fizetni, és a tényleges tartózkodás után ürítési díjat is. Heti egyszeri ürítés van a díjban, és a szelektív hulladékgyűjtés. Lehet lomtalanítás, de az plusz költség.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Több gyűjtősziget kellene, csak egy van.

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: 1000 fő alatti településen mindenhol egy gyűjtősziget van. Most van folyamatban egy pályázat, ha sikerül, akkor év végéig többet lehet kialakítani.

Lajkó Antal alpolgármester: Miért emelkedett ilyen drasztikusan a szemétszállítási díj? Jó lenne tudni, hogy milyen napon szállítják el a szelektív hulladékokat? Csak alvállalkozóval lehet megoldani a szemétszállítást? 

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Gondolkodunk rajta, magunk is meg tudnánk oldani a szállítást, de a költség akkor sem lenne kevesebb. 
A szelektív hulladék szállítására heti egy nap van megadva, utánanézek, hogy melyik az a nap és jelezni fogok. 
Az áremelés nem a szolgáltató miatt van. A törvény előírja az EU normáknak megfelelő hulladéktelep kialakítását, mely nem kevés költség. A jelenlegi telepet húsz évre tervezték, és már a következőnek az árát is ki kell termelni, még egy telepre már nem lehet pályázni. Szeptemberben várhatóan elfogadják az új hulladékkezelési törvényt, komoly változások várhatóak, ami további díjemeléssel is fog járni 2013. január 1-jétől.

Oláh László borzavári lakos: Zircen van telep, ahova veszélyes hulladékokat lehet szállítani?

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Nincs, a VKSZ-nek van Veszprémben veszélyes anyagokat tárolható hulladékudvara.

Kuti Vilmos képviselő: A 110 literes edényzet megszűnik, a 120 literes kukát is meg kell venni a lakosságnak?

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Itt a szolgáltató adata a 110 literes edényt, mi nem tudunk adni, meg kell vásárolni, de addig lehet használni, amíg tönkre nem megy, utána viszont már 120 litereset kell venni. 

Lajkó Antal alpolgármester: Jó lenne, ha nem az a hír járná a lakosság körében, hogy az önkormányzat emelte fel a szemétszállítási díjat.

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: Nem az önkormányzat és nem a VKSZ, hanem a Társulási Tanács fogadta el a díjat.

Druzsbaczky Ildikó borzavári lakos: Hárman vagyunk, 60 literes edényzetünk van, de nem tudjuk még ezt a mennyiséget sem produkálni hetente. Zsákos megoldást választhatjuk? Esetleg három szomszéd összeállhatna egy kukát használni?

Gősi Zoltán a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője: A zsákos megoldás csak plusz megoldást jelenthet. Nem lehet összeállni, ingatlanonként kell fizetni.
Dr. Kovács Lajos jegyző: Ismertetem a rendelettervezetet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki az ismertetett rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (VIII. 7.) önkormányzati rendelete
a települési  szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló 13/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


3. Borzavár-Porva vitás kérdések rendezése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az összefoglalót megkapták a képviselők. Problémát az ingatlanmegosztás képezi. A porvaiak szeretnék kivenni az 1/1-esítésből a porvai iskolát, mivel ott jelenleg feladatellátás folyik. Az óvoda és kultúrház képezné a vagyonmegosztás tárgyát, amelyből levonnánk az elmaradt intézményfinanszírozást, így 8.628.731, Ft-ot kellene fizetnünk a porvai önkormányzatnak. Azt kérik, hogy két éven belül fizessük meg, de a megállapodás aláírásától kezdve a kifizetésig kamatot is kérnek. Javasoltam, hogy a felét kifizetjük, a többit pedig a porvai iskolában lévő borzavári tulajdoni részből írjuk le, de ezt nem fogadják el. A probléma az, hogy jelenleg ugyan folyik feladatellátás a porvai iskolában, de januártól az állam átveszi az iskolát, és ha megszűnik a 8. osztályos tanítás, akkor a porvai iskolában megszűnik a feladatellátás is és ott marad üresen az épület, benne a tulajdonrészünkkel. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Önkormányzati tulajdont nem lehet elvenni, kártalanítással lehet kisajátítani. 

Kuti Vilmos képviselő: Eddig még csak az történt, amit az előző képviselő-testület bíróságra adott. Hoztunk egy határozatot és nem történt semmi. Ha nem hajlandó a porvai testület tárgyalni, akkor bíróságra kell adni. 

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom, hogy szeptember elején újra üljünk le a két képviselő-testület, az országgyűlési képviselő és a kistérségi elnök. Ez az utolsó ülés, ha nincs megegyezés, akkor legyen per.

Gartner Tamás képviselő: Komoly beruházások voltak a két épületben, amelyek lejönnek az értékbecslésben meghatározott összegből.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ennek a kimunkálása most folyik. 

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


46/2012. (VIII.  06.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porva község között fennálló vitás kérdések rendezése érdekében felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a még ki nem dolgozott egyezség alá tartozó kérdéseket pontosan tárja fel és tegye meg határozati javaslatát akár több variációban is.
A Képviselő-testület e határozatával megkeresi Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy képviselőjük vegyen részt valamennyi kérdés megoldásának kidolgozásában.
A kidolgozáshoz szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal bocsássa rendelkezésre.
A megoldási javaslatokat tartalmazó előterjesztést és határozati javaslatokat Borzavár részéről úgy állítsák össze, hogy az legkésőbb 2012. augusztus 30-ig megtartandó Borzavár és Porva Képviselő-testületeinek együttes ülésén tárgyalásra és döntéshozatalra alkalmas legyen.
Borzavár Képviselő-testülete feléri Porva Képviselő-testületét, tegye lehetővé, hogy 2012. augusztus 30-ig együttes ülésen valamennyi kérdés döntésre előkészített határozati javaslatokkal tárgyalható legyen.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy lehetőségei mérlegelése mellett a vitás kérdéseket kölcsönös megállapodással rendezze Porva Önkormányzatával.
Kifejezi azon álláspontját is, hogy a megállapodás hiányában a vitás kérdéseket peres útra tereli.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttes ülésre hívja meg a térség országgyűlési képviselőjét és a Kistérségi Társulás elnökét.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: az együttes ülés megtartására 2012. augusztus 30.


4. Vegyes ügyek
- Pályázati útépítés árajánlat elbírálása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A HungaroControl Zrt-nél a Petőfi és Cuha utcát összekötő út építésére és vízelvezetésére nyertünk 1.153.000,- Ft-ot. Négy árajánlat érkezett, melyből két borzavári cég, a SchmidtGép 2002 Kft és a ROLL-VIA GROUP Kft, valamint az Aszfalt Divízió Kft. és a Magyar Aszfalt Kft. 
Két cég közel azonos árat ajánlott, a SchmidtGép 2002 Kft. 3.390.913,- Ft, a Magyar Aszfalt Kft. 3.398.980,- Ft, a Roll-Via Group Kft. 3.995.674,- Ft, az Aszfalt Divízió Kft. 5.754.624,- Ft.

Lajkó Antal alpolgármester: A legolcsóbb borzavári céget, a SchmidtGép Kft-t javaslom megbízni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


47/2012. (VIII.  06.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok figyelembevételével a SchmidtGép 2002 Kft. (8428 Borzavár, 0102/12 hrsz.) árajánlatát fogadta el.

Megbízza a polgármestert, hogy a kivitelezésre a vállalkozási szerződés megkötésére a tárgyalást folytassa le, és a szerződés tervezetet jóváhagyásra terjessze az önkormányzat testülete elé.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.


- Ravatalozó árajánlat készítésére megbízás

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Templom és a ravatalozó felújítására vonatkozó pályázatokat szeptemberben írják ki. A munkálatok mindkét pályázat ügyében megkezdődtek. A ravatalozó felújítására vonatkozóan az előző testület már elkészíttette a terveket, mely még érvényes, de költségvetést kell készíteni. Javaslom, hogy Nováki Gábor zirci vállalkozót bízzuk meg a költségvetés elkészítésével.  

Lajkó Antal alpolgármester: Egyetértek.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


48/2012. (VIII.  06.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érvényes építési engedély megvalósításához készíttessen költségvetést Nováki Gábor zirci vállalkozóval.
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. augusztus 30.



- Óvodatető felújításának tervkészítésére árajánlat kérése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az óvoda tetőzetének felújítására vonatkozó pályázatot később írják ki, de a tervezést már most kellene kezdeni, ugyanis a pályázat beadására egy hónap fog rendelkezésre állni, ami nagyon kevés.

Lajkó Antal alpolgármester: Az óvoda tetőzete tényleg olyan rossz állapotban van? Szerintem először szakemberrel nézessük meg.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Képviselő-testület döntéshozatal előtt tájékozódik a tetőszerkezet valós állapotáról.



- Bakonykarszt Zrt. levelének megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Bakonykarszt Zrt. levelét az ülés előtt kiosztottuk. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A jogszabály alapján a levélben szereplő nyilatkozatokat el lehet fogadni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


49/2012. (VIII.  06.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által véleményezésre megküldött Nyilatkozat tervezeteket és a Tulajdonjog Átruházási Szerződés tervezeteket a beterjesztésnek megfelelően, módosítás nélkül elfogadja.
A Nyilatkozat tervezetek és a Tulajdonjog Átruházási Szerződés tervezetek a határozat részét képezik.

A határozat közlésére felkérik a jegyzőt.

Felelős:	 Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal







- Polgármesteri Hivatal létszámkeretének bővítése

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Polgármesteri Hivatalban az előző ülésen bővített 2 órán túl, további 2 órás keret szükséges a biztonságos működtetés érdekében, így a pénzügy területén egy 8 órás és egy 4 órás ügyintéző lenne. 

Lajkó Antal alpolgármester: Azt látom, hogy a hivatal létszáma folyamatosan nő, a munka meg nincs megoldva. A plusz négy órás állás plusz pénzt is jelent, és mi felelősek vagyunk a falu pénzéért. Megszavazom, de akkor a januári zirci csatlakozásra rendben legyen minden. 


50/2012. (VIII.  6.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az alábbiakban határozza meg 2012. augusztus 13-tól:
·	1 fő 20 órás jegyző,
·	1 fő nyolc órás igazgatási ügyintéző, 
·	1 fő nyolcórás gazdálkodási ügyintéző (az egy fő 8 órás ügyintéző tartós távollétének idejére)
·	1 fő négyórás könyvelő,
·	1 fő négyórás pénzügyi-igazgatási ügyintéző,
·	1 fő négyórás szociális ügyintéző és pénztáros,

A meghatározott létszámhoz a bér és járulékait, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költséget a 2012. évi költségvetésben biztosítja.

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását a fentiek figyelembe vételével végezze el és 2012. szeptember 1-ig terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző
Határidő: 2012. szeptember 1.


- Esélyegyenlőségi program

Dr. Kovács Lajos jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a törvény kötelezővé teszi Esélyegyenlőségi program készítését. Az Esélyegyenlőségi Hivataltól kértünk segítséget. Ha elkészül, akkor a testület elé tárjuk. 

Lajkó Antal alpolgármester: A képviselő-testület a testvértelepülésre, Felvincre utazik. Ajándék vásárlására felajánlom az egyhavi képviselői tiszteletdíjamat, amennyiben ez lehetséges.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetés helyzetének figyelembevételével dönt a tiszteletdíj közösségi célú felhasználásáról. A jelenlegi pénzügyi helyzetben nem lenne szerencsés erről dönteni.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárom.


					K. m. f.

Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző

				                         Gurdon Lajos    
						  jkv. hitelesítő

