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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 29-én 17.00 órai kezdettel
tartott nyilvános 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.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javasolja, hogy a „8) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2017. (XI. 29.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az ügyfél érintett üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontját: „8) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést a nyilvános ülést követően tárgyalják meg. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2017. (XI.29.) határozata

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

NAPIREND 
I. Személyi ügyek
	Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Önkormányzati rendelet alkotása
	A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2018. évi szolgáltatási díjai

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáira vállalkozói szerződés kötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
9)	Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 	
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
10)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
11)Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
12)	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester






Zárt ülés keretében
8)	Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ismerteti a határozati javaslatot:

„1. A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázatot javasolja eredményesnek nyilvánítani és Cseke Izabella Mónika 5052 Újszász, Hold út 2/a. szám alatti lakost az intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatok ellátásával megbízni.

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatnak a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa részére történő eljuttatására.

Felelős: 1.-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2017. december 8.”


A polgármester indítványára a képviselő-testület 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2017.(XI.29.) határozata

1. A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására kiírt pályázatot javasolja eredménytelennek nyilvánítani. 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatnak a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsa részére történő eljuttatására.

Felelős: 1.-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2017. december 8.


2) A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati 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-testületének
13/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól


3) A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2017.(XI.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló 23/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.

Felelős:  Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


4) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2017.(XI.29.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott díjakat 2018. évre vonatkozóan nem emeli. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2018. évi szolgáltatási díjai
Előadó: 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
82/2017.(XI.29.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltató - Kis-Jakab Dezső e.v. - javaslatával egyetértésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjait nem módosítja 2018. január 1-jétől, a 2017. évi díjak maradnak érvényben.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	2018. január 1.



6) Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáira vállalkozói szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2017.(XI.29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyi Imre egyéni vállalkozó (Székhely: 8420 Zirc, Árpád u. 24. Telephely: 8428 Borzavár, Petőfi u. 16.) Borzavár település belterületi útjainak hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáira vonatkozó árajánlatát elfogadja.
2./	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a pénzügyi fedezet 2017. évet érintő része az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésére áll, valamint vállalja, hogy a 2018. év tekintetében szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. december 1-jétől 2018. március 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, az 1./ pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./- 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
3./ pont esetében: 2017. november 30.


7) Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017.(XI.29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Porva 0151/11 hrsz-ú, szántó művelési ágú (új temető) ingatlan vonatkozásában - a Rippert András 8428 Borzavár, Fő út 97. szám alatti lakossal 2014. november 27-én kötött bérmunkaszerződés határidejének 2017. november 30-ról 2018. november 30-ra történő módosításához hozzájárul.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 3. mellékletében leírtak szerinti megkötésére.

Felelős: 	1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:   	1./ pont esetében: azonnal
                    	2./ pont esetében: 2017. november 30.


9) Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 	
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.


10) 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.


11) 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.


12) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
                
	   
	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

