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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október 31-én 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


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

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2018. (X.31.) határozata

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

NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
b)	Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkor-	mányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatással összefüggő döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Borzavári Népdalkör középdöntős fellépésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2018. (X.31.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
194 156 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
193 156 ezer forint működési költségvetési kiadással,
1 000 ezer forint működési többlettel,
1 307 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2 307 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
2 307 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 195 463 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési költségvetés többlete és a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2018.(I.25.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően 2018. szeptember 30-i hatállyal beépítésre kerül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendeletébe.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

	b) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkor-	mányzati 	rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról
 

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 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
3) A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatással összefüggő döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2018. (X.31.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018.(III.27.) Korm. határozatában a 13 m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó 231.140,- Ft, azaz Kettőszázharmincegyezer-egyszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatás megítélését.
	A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletben szereplő Város és községgazdálkodás dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja a támogatáshoz kapcsolódó saját forrás 16.510,- Ft-os összegének, továbbá a tűzifa szállításával, rászorulókhoz való eljuttatásával összefüggő költségek fedezetét.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2. pontban említett eseménnyel kapcsolatban a költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. - 3. pontok esetében: azonnal
                 4. pont esetében: 2018. december 31.

4) Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a téli hóeltakarításra 3 árajánlatot kért, azonban csak egy érvényes ajánlat érkezett. Egy vállalkozó határidőn túl adta be az árajánlatot, egy vállalkozó pedig nem válaszolt az ajánlatkérésre.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2018. (X.31.) 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 2018. évet érintő része az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésére áll, valamint vállalja, hogy a 2019. év tekintetében szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. december 1-jétől 2019. 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: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása
3./ pont esetében: 2018. november 30.


5) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2018. (X.31.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Borzavár község közigazgatási területére vonatkozó – a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal hivatalvezetőjének az 1/2018. (II.27.) rendelkezésében meghatározott – kötelező felvételt biztosító általános iskola a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.).
2./ Közli, hogy a település jegyzőjének nyilvántartása alapján a Borzavár községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi (feladatellátás helye szerinti) bontásban a következő:
	Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
	(8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.)	HH tanuló: 2 fő    
3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére történő megküldésére.
 
Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./-3./ pont esetében: azonnal


6) A Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy azon orvosok helyett, akik nem vállalnak részt a központi orvosi ügyeletben, az önkormányzatok fizetik meg az ügyeleti díj településre eső összegét a Zirci Járás Önkormányzati Társulása részére. Dr. Gelencsér Mária gyermekorvos nem vállalja az ügyeletet, ezért a Borzavárnak fizetendő havi ügyeleti díj 6.694,- Ft.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2018. (X.31.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által működtetett központi orvosi ügyeleti feladatellátásban részt nem vevő, házi gyermekorvosi tevékenységet végző Gelencsér és Társa Bt. helyett, a havi 32 ügyeletben töltött óráért járó díj (jelenleg 2812 Ft) és az a feletti ügyeleti óráért járó díj (jelenleg 4000 Ft) közötti különbözet egy hónapra jutó (32 órára számított) összegének (jelenleg 38016 Ft), Borzavár településen ellátottak számának arányában megfizeti a Zirci Járás Önkormányzati Társulása részére.

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett feladatok ellátására 2018. július 1. napjától kezdődően 6.694,- Ft/hó összeget biztosít a mindenkori költségvetése terhére.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás aláírására.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: folyamatos
	    	3./ pont esetében: 2018. november 15.




7) A Borzavári Népdalkör középdöntős fellépésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2018. (X.31.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Borzavári Népdalkör 2018. november 12. és 14. között Hódmezővásárhelyen megrendezésre kerülő VIII. Országos Népek Tánca – Népek Zenéje középdöntőjén történő fellépését.


	A Képviselő-testület az 1) pontban részletezett rendezvény várható költségének fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Civil és Sport Támogatási Alap működési céltartalék terhére biztosítja 200.000,- Ft erejéig.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvényen történő részvétellel kapcsolatos feladatok megszervezésére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) és 2) pontok esetében: azonnal
	      		3) pont esetében: 2018. november 13.



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


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

