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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 28-án 17.00 órai kezdettel
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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 a sürgősségi indítványként kiküldött két előterjesztés egyéb ügyek keretében történő tárgyalását. A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2018. (XI.28.) határozata

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

NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	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
	Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala  

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Közbeszerzési szakértő megbízása a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 projekthez

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyéb ügyek 

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 10/2005. (VI.1.) önkormányzati rendeletének törvényességi felhíváson alapuló módosítása

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Kivitelező kiválasztása járdafelújítási munkák elvégzéséhez

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

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

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Elmondja, többen érdeklődtek a hivatalban a támogatás iránt, a legnagyobb problémát a korhatár okozta, ezért javasolja a korhatár eltörlését. 

Kuti Vilmos képviselő elmondja, részt vett a zirci hivatalban történt egyeztetésen, ahol elhangzott, hogy 2.000.000,- Ft-ot lehet a jövő évi költségvetésben elkülöníteni a letelepedési támogatásra. Az összeg 500.000,- Ft-ról 400.000,- Ft-ra történő csökkentést azért tették a rendeletbe, hogy több család részesüljön támogatásban. Véleménye szerint, akinek óvodás korú gyermeke van, a szülők életkorától függetlenül kapja meg a támogatást. A gyermek koránál a 14 év helyett 7 évet javasolt, de végül is egyetért a 8 évvel is, mert ha évvesztes a gyermek, akkor tovább is maradhat az óvodában. Ennél magasabb korhatárt nem támogat.  Elhangzott az egyeztetésen, hogy aki megfelel a feltételeknek, de nem fér bele a keretbe, az a következő évben megkapja a támogatást. Ezt viszont nem találja a rendelet-tervezetben.

Gartner Tamás képviselő kérdezi, muszáj maximalizálni a támogatható kérelmek számát? Az 500.00,- Ft nem is jöhet szóba?

Sümegi Attila jegyző válaszol, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek, de az adott évben már nem fér bele a keretbe, annak a kérelme elutasításra kerül, de ez nem jelenti azt, hogy a következő évben nem nyújthatja be újból a kérelmet. A jövő évi költségvetésben rendelkezésre álló keret 2.000.000,- Ft, ezt már növelni nem lehet. Ha marad az 500.000,- Ft-os összeg, akkor a kérelmek darabszámát kell négyre csökkenteni. Ha a kérelmek darabszámát növeljük, akkor a támogatási összeget kell csökkenteni. 

 Kádi Gábor képviselő szerint inkább csökkentsék az összeget 400.000,- Ft-ra és több család részesüljön a keretből.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a támogatáson felül az ügyvédi költséget is az önkormányzat biztosítja, ami a földhivatali bejegyzéssel együtt támogatásonként kb. 50.000,- Ft.

Bakonyi József borzavári lakos kérdezi, hogy mi az eddigi gyakorlat? Korábbi években kimerítették ezt a keretet? Ha nem, akkor felesleges ezen vitatkozni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy tavaly kimerítették a keretet, egy támogatás kifizetése már elhúzódott az idei évre.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


2) A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2018. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet a Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján készült.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2018.(XI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról


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

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet egyik adónem esetében sem tartalmaz adóemelést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 
23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


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

Kérdés, hozzászólás 

Kuti Vilmos képviselő szerint a temetőben sok a gondozatlan sír, a kidőlt sírkereszt. A későbbiekben rendet kell tenni ezen a téren, ha másként nem, akkor egy jelentéktelen összegű sírhely megváltási díjat kell kiszabni, akkor kiderül, hogy ki gondozza a sírokat.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért, szerinte ez balesetveszélyes is.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018.(XII.3.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
6/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


5) Borzavár község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala  
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvíz elszállítására 2018. december 31-ig van szerződés Kis-Jakab Dezsővel. A közszolgáltatásra vonatkozóan a három ajánlatkérésre két érvényes ajánlat érkezett, egy nem adott ajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot Parrag György adta.

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy nem sok különbség van a két ajánlat között. Az új vállalkozó engedélye nincs rendben, ajánlatában adminisztrációs költséget sem számol fel. A régi vállalkozó azért épített be adminisztrációs költséget, mert munkája itt nem nagyon lesz. Az új vállalkozó vajon tud erről?

Sümegi Attila jegyző válaszol, Parrag György vállalkozó rendelkezik engedéllyel, csak Borzavár település nem szerepel benne, tehát csak bővíteni kell az engedélyét azzal, hogy ezt a tevékenységet Borzaváron is végezhesse. A vállalkozó a szükséges információk birtokában, a pályázati felhívásnak megfelelően nyújtotta be pályázatát. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2018. (XI.28.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Borzavár közigazgatási területén” című pályázat nyertesének Parrag György egyéni vállalkozót (8200 Veszprém, Erdősáv u. 16.), második helyezettnek Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozót (8416 Dudar, Petőfi S. u. 3.) nevezi meg.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített vállalkozóval az előterjesztés 1. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést aláírja. Amennyiben a közszolgáltatási szerződés aláírása a nyertes pályázóval bármely okból nem lehetséges, úgy a második helyezettként megjelölt vállalkozással köthető meg a közszolgáltatási szerződés.

      3.  A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés 1. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződésben esetlegesen fellelhető hibákat, hiányosságokat javítsa.

Felelős:  1. - 2. pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
               3. pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
    2. – 3. pontok esetében: 2018. december 31.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
13/2014.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról


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

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy évek óta ugyanazon személynek adják bérbe az újtemetőt, a szerződést mindig egy évre hosszabbítják meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2018. (XI.28.) 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 2018. november 30-ról 2019. 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: 2018. november 30.


7) Közbeszerzési szakértő megbízása a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 projekthez
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy a közbeszerzési szakértő fogja kiválasztani a kivitelezőt?

Sümegi Attila jegyző válaszol, a közbeszerzési szakértő csak a közbeszerzési eljárást bonyolítja le, a kivitelezőről a Képviselő-testület dönt.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2018. (XI.28.) határozata

1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosító számú, Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron” című projekt közbeszerzési szakértői feladatainak ellátására megbízza a REARC-INFO Kft-t (8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. út 18.), nettó 350 000 Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 444 500 Ft díjazásért.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

3./ A szakértői díj teljes összegben a projekt költségvetése terhére kerül finanszírozásra.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 3./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2018. december 14.


8) Egyéb ügyek 
-Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 10/2005. (VI.1.) önkormányzati rendeletének törvényességi felhíváson alapuló módosítása
 Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról  és Szabályozási Tervről szóló 
10/2005. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2018. (XI.28.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) VEB/005/2689/2016 ügyiratszámú törvényességi felhívás 1. és 3. pontjaiban foglaltak vonatkozásában a jogszabálysértést, mivel annak Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 10/2005. (VI.1.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: HÉSZ) történő átvezetése nem tehető meg véleményezési eljárás lefolytatása nélkül, a folyamatban lévő teljes felülvizsgálat során fogja megszüntetni.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltakról és HÉSZ elfogadott módosításáról értesítse a Kormányhivatalt. 

Felelős: 	1./ és 2./ pont esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal 
2./ pont esetében: 2018. december 1510


11
9
9
	

- Kivitelező kiválasztása járdafelújítási munkák elvégzéséhez
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy 8 millió Ft-ot nyertek járdafelújításra, melyet 2019. december 31-ig kell elvégezni. Két szakaszt jelöltek ki, a Fő út 20-74 szám között és az Alkotmány utcában a temetőtől a boltig. A beérkezett árajánlatok alapján az önrész nem állt rendelkezésre. Vártak, hogy később esetleg kedvezőbben alakulnak az árak, de sajnos ez nem következett be, a tavalyi árakhoz képest kb. 30 %-os emelkedés tapasztalható. Az árajánlatok szerint a közel 4 millió Ft-os önrész nem biztosítható, ezért a műszaki tartalom változtatása mellett döntöttek, a kisebb Alkotmány utcai szakaszt nem valósítják meg. Az ajánlattevők közül ketten nyilatkoztak arról, hogy a kevesebb műszaki tartalommal is tartják ezt az árat. A felújításnak 2019. május 31-ig kell elkészülnie. A legkedvezőbb árajánlatot a már helyi vállalkozásnak számító Zirci Építők Kft. adta. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2018. (XI.28.) határozata

1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utcai és Alkotmány utcai járdaszakaszok felújítására lefolytatott ajánlattételi eljárást részben eredményesnek nyilvánítja. A Fő utca 20-74. ingatlanok közötti járdaszakasz felújítására vonatkozóan elfogadja a Zirci Építő Kft. (8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.) vállalkozás ajánlatát 7 179 050 Ft + 27% ÁFA, összesen bruttó 9 117 394 Ft összegben.

Az 1717/2017. (X.3.) Korm. rendelet szerint megítélt 8 000 000 Ft támogatáson felüli 1 117 394 Ft önrész fedezetét Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2018. december 14.


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 tájékoztatást 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 határozatok végrehajtásáról 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 55 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


