4
2
	
Szám: 173-14/2012.

JEGYZŐKÖNYV


Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
					Lajkó Antal alpolgármester	
Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás
					Gurdon Lajos képviselők
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
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 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.


Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Általános iskola működtetése 2013. január 1-jétől

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Szociális rendelet módosítása

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Szociális étkeztetés szakmai programja

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	A helyi közút használatának szabályozása

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Zirc Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel 2012. szeptember 1-től megkötött melegétkeztetést biztosító szerződés jóváhagyása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa által ellátott feladatok

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Ravatalozó felújítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Vegyes ügyek
	Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával feladatellátási megállapodás kötése

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Idősek Napi rendezvény megtartása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tűzoltószertár bérbeadása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Általános iskola működtetése 2013. január 1-jétől

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: 2012. január 1-jétől változik az általános iskolák fenntartása. A köznevelésről szóló törvény előírja, hogy a 3000 fő alatti településeken az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, amennyiben az iskola működtetését vállalja. Telefonon történt egyeztetésre hivatkozva, a nemleges szándéknyilatkozatot is kérik, hogy hozzuk meg.
Ismertetem a határozati javaslatot.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Elég, ha a gesztor önkormányzat meghozza a határozatot?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Nem elég. Kértem a porvai jegyző asszonyt, hogy a Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is hozza meg a határozatot.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


63/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését NEM képes vállalni.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


2. Szociális rendelet módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előző ülésen már felvetődött, hogy a szociális rendeletünk átmeneti segélyre vonatkozó részét módosítani szeretnénk.
Átadom a szót jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A rendelettervezet első részében a jelenleg hatályos rendeletünk átmeneti segélyre vonatkozó szövegét írtam, másik részébe pedig beidéztem a törvényi szöveget. Várom a módosításra vonatkozó javaslatokat. A mellékletbe belekerült a szociális étkeztetés ellenőrzésekor kifogásolt szöveg, hogy „a szociális étkeztetés térítési díj összege nem haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének 30 %-át.” Ilyen egyébként nincs, illetve nem is volt.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A segély mértéke 1000-10.000,- Ft között összeg megfelelő, de javaslom, hogy évente két alkalommal lehessen igénybe venni, kössük jövedelemhatárhoz, de emeljünk a korábbi határokon. Kamatmentes kölcsön viszont ne legyen.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Nem lehet meghatározni, hogy évente csak kétszeri alkalommal lehet igénybe venni. Lehet, hogy valaki több alkalommal kerül létfenntartást veszélyeztető helyzetbe. Polgármesteri hatáskörben el lehet dönteni, hogy valaki rászorult-e?

Kuti Vilmos képviselő: Legyen a két alkalom, ha valakinek ezen felül szükség lenne segélyre, akkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom, hogy az átmeneti segélyt természetben is lehessen adni, pl. élelmiszercsomag, ételutalvány, gyógyszerek kiváltása. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: 
Aki egyetért azzal, hogy az átmeneti segélyt kamatmentes kölcsön formájában ne nyújtsunk, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk.

Aki egyetért azzal, hogy az átmeneti segélyt évente két alkalommal lehessen adni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk.
Aki egyetért azzal, hogy az átmeneti segélyt jövedelemhatárhoz kössük:
a családban egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a (jelenleg 57.000,- Ft), egyedülálló esetében 250 % (71.250,- Ft) kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk.


Aki egyetért azzal, hogy az átmeneti segélyt természetben is lehessen adni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk.

Aki a módosításokkal együtt, a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


3. Szociális étkeztetés szakmai programja

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az előterjesztésben részletesen, a jogszabályoknak megfelelően kidolgoztam a szakmai programot.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



64/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés szakmai programját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

A szakmai program a határozat részét képezi.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


4. A helyi közút használatának szabályozása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Képviselő-testület döntött a Cuha utcát Petőfi utcával összekötő út kiépítéséről. Szükséges az út használatának szabályozása, amely jegyző hatáskör. Lehetséges közúti táblák: „behajtani tilos, kivéve célforgalom”, „sebességkorlátozás”, „súlykorlátozás”.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Lehetne még pluszként fekvőrendőrt alkalmazni, vagy kis szigeteket kialakítani, mellyel szűkülne az út, és így a sebesség is csökkenne. A későbbiekben, ha ez nem válik be, akkor lehetne sorompót is alkalmazni. 

Kuti Vilmos képviselő: A „behajtani tilos, kivéve célforgalom” tábla nem jó, mert itt átmenő forgalom lesz. A 30 km/h sebességkorlátozás megfelelő, szükség esetén kiegészítve fekvőrendőrrel, valamint a 2,5 t súlykorlátozási tábla. 

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

65/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi és Cuha utcát összekötő szakasz kiépítését úgy kell megvalósítani, hogy a haladási irány leválasztásra kerül a szembejövő forgalmi sávtól, azaz sziget válassza el a két forgalmi sávtól. A kivitelezés megvalósítására, megbízás adására felhatalmazzák a polgármestert. A kiépített úton a forgalmi szabályozást úgy kell megoldani, hogy az utat csak az ott lakók és az ő érdekükben érdekeltek használhatják. Az utat: „Korlátozott sebességű övezet” 30 km/h, „Súlykorlátozás” 2,5 t, „Mindkét irányból behajtani tilos” kivéve célforgalom táblával kell ellátni. 
 
Felkérik a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: az út kiépítésére Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		a közúti táblák elhelyezésére dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: az út kiépítésével egy időben



5. Zirc Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel 2012. szeptember 1-től megkötött melegétkeztetést biztosító szerződés jóváhagyása

Dócziné  Belecz Ágnes polgármester: 2012. szeptember 3-án a Zirci Kórházzal megkötöttük a melegétkeztetésre vonatkozó szerződést, de csak háromhavi időtartamra, 2012. december 31-ig, mivel nem tudni még, hogy mi lesz az iskolával 2013. január 1-jétől, lehet, hogy nem mi fogjuk végezni az intézményi étkeztetést. Az árak változatlanul maradtak. 

Lajkó Antal alpolgármester: Több embertől is hallottam, hogy nincsenek megelégedve az étel minőségével. 

Kuti Vilmos képviselő: Én is ilyen véleményeket hallottam. Arról volt szó, hogy egy évre megpróbáljuk a Kórházzal, utána felmérjük a helyzetet, hogy megfelelő-e? Az egy év lejárt szeptemberben. Most már maradjon az év végéig és készüljön közben egy felmérés.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy januártól nem a Kórháztól szállítja az ételt, akkor árajánlatokat kell ismételten bekérni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Októberben elkészítjük a felmérést, ha szükséges, akkor kérünk árajánlatokat.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

66/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelező feladatellátásához az önkormányzat és intézményei meleg étkeztetését biztosító szerződést a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel a benyújtott szerződésnek megfelelő tartalommal jóváhagyja.

A szerződés a határozat részét képezi.

A szociális és közétkeztetés 2013.01.01-től történő biztosítására pályázatot kell kiírni. Legalább három szolgáltatótól kell ajánlatot bekérni és azt 2012. november 30-ig a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


6. Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa által ellátott feladatok

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A tegnap megtartott kistérségi ülésen azt az információt kaptuk, hogy 2013. január 1-jétől megszűnik a Zirci Kistérségi Többcélú Társulás. Még nem tudott, hogy milyen módon fog a továbbiakban működni a Szociális Szolgáltató Központ. Érkezett egy lakossági kérés, hogy a feladatellátást egészítsük ki a fogyatékosok nappali ellátásával és a pszichiátriai betegek nappali ellátásával. A két kötelező (családsegítés és gyermekjóléti szolgálat) feladaton kívül a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, közösségi ellátás feladatokban veszünk részt, amely most kiegészülne az előbb említett két feladattal. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


67/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladatai ellátásához 2013. január 1-jétől igénybe kívánja venni a kistérségi együttműködést és ennek keretében az alábbi szolgáltatásokra tart igényt:
	családsegítés,

házi segítségnyújtás,
nappali ellátás (fogyatékkal élők),
nappali ellátás (pszichiátriai betegek),
	gyermekjóléti szolgálat, 
	támogató szolgálat,
	közösségi ellátás.

Az együttműködési megállapodás ilyen tartalmú megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


7. Ravatalozó felújítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Ravatalozó felújítására vonatkozó pályázatot 2012. október 15. és november 15. között lehet benyújtani. A költségvetés elkészült, 14.686.394,- Ft a végösszeg. A pályázatnak önrésze nincs, viszont az ÁFA minket terhel. Ha az egész összeget igényeljük, akkor kb. 4.000.000,- Ft-ot kell biztosítanunk. Várom a véleményeket, hogy az egész összegre pályázzunk, vagy csökkentsük a tartalmat.

Lajkó Antal alpolgármester: A teljes összegre pályázzunk. 

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek.


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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

68/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ravatalozó felújításának költségeit tartalmazó beterjesztett árajánlatot teljes egészében elfogadja, az abban foglaltak megvalósítására történő pályázat benyújtására felhatalmazást ad.
A pályázat elnyerése esetén a kivitelezésre a kivitelezőktől legalább három árajánlat megkérésére felhatalmazza a polgármestert.
Az árajánlat elbírálására és megbízásra a Képviselő-testület határoz.

A pályázat benyújtására és a kivitelezőktől (legalább három) árajánlat megkérésére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos, tájékoztatási kötelezettséggel



8. Vegyes ügyek
- Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával feladatellátási megállapodás kötése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával adóügyi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet az ülés előtt kiosztottuk a képviselőknek. Nehéz helyzetbe került a Polgármesteri Hivatal azáltal, hogy távozott a pénzügyes kolléganő, nem vállalta az adóügyi feladatok ellátását. A Zirci Polgármesteri Hivatal két adóügyi dolgozója vállalta a feladat elvégzését, személyenként 127.000,- Ft/hó/fő összegért. Ezt az összege kellene biztosítania a Képviselő-testületnek. Január 1-jétől pedig úgyis a Zirci Polgármesteri Hivatalhoz csatlakozunk és a továbbiakban már egyébként is ők végzik ezt a feladatot.

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek. 

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


69/2012. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatainak ellátására 254.000,- Ft-ot biztosít 2012. október 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra. Ezen kívül biztosítja az egyéb felmerülő költségeket.

Felhatalmazza a jegyzőt a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kötendő megállapodás aláírására.

A megállapodás a határozat részét képezi. 

Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal



- Tűzoltószertár bérbeadása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Lakossági megkeresés érkezett a Tűzoltószertár bérlésére vonatkozóan, bokszolni szeretnének benne a fiatalok. Rendbe tennék az épületet, a két helyiség közé ajtót kellene beépíteni, valamint a fűtést vár megoldásra. Ha ingyenesen rendelkezésre bocsátanánk, akkor ezeket a munkákat a fiatalok elvégeznék. Megállapodást kötnénk, melyben rögzítenénk, hogy kötelesek az épületet és környékét rendben tartani

Lajkó Antal alpolgármester: Úgy kössük a szerződést, hogy bármikor fel tudjuk mondani.

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek, de a Tűzoltó Egyesülettel egyeztetni kell. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: A megállapodás tervezetet a Tűzoltó Egyesület véleményével a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


- Idősek Napi rendezvény megtartása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Várom képviselőtársaim véleményét, hogy az Idősek Napját milyen formában ünnepeljük meg, mekkora összeget biztosítsunk erre a célra? Kirándulás vagy zenés mulatság legyen?

Kuti Vilmos képviselő: Javaslom, hogy Szépalmán rendezzük meg. Akik nem tudnak részt venni, nekik pedig egy karácsonyi csomagot adjunk.

Lajkó Antal alpolgármester: Egyetértek.

Nem támogatom, hogy a Jótékonysági bál bevételét a Templom felújítására fordítsuk. Az eredeti céllal, az idősek napi rendezvény támogatásával értek egyet. 

Javaslom, hogy a fel nem vett, elkülönített képviselői tiszteletdíj terhére a képviselők részére vásároljunk laptopot. Január 1-jétől Zirchez csatlakozunk, akkor a testületi előterjesztéseket  elektronikus formában kapjuk. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: A döntés meghozatalához árajánlatokat kell bekérni.

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

	
K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző


Lajkó Antal
jkv. hitelesítő

