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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 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
						Kádi Gábor			képviselő
												
	igazoltan távol van:			Gartner Tamás			képviselő

Kuti Vilmos			képviselő

  
	meghívott: 				Sümegi Attila 			jegyző 	

					Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető					Várszegi Bernadett		főépítész			 
												 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Javasolja, hogy a „9) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2019. (V.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 érintett ügyfél üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2019. (V.29.) határozata

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

NAPIREND 

I. Személyi ügyek
Döntés a 2019. évi „Borzavár Község Elismerő Oklevele” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés)
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése, a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2018. évben

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Falunap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Kivitelező kiválasztása járdaépítési feladatra

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletének a mezőgazdasági major építési övezetet érintő módosítása véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

8)	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan vadászati eljárási képviselő kije-	lölése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
9)	Letelepedési támogatásokkal kapcsolatos döntés meghozatala (zárt ülésre javasolt)
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
10)	Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról 	2018. évben
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
11) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
      12)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
13) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait: 1) Döntés a 2019. évi „Borzavár Község Elismerő Oklevele” kitüntetés adományozásáról és a 9) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala című előterjesztést a nyilvános ülést követően tárgyalják meg, valamint a főépítész jelenlétére tekintettel javasolja, hogy elsőként a 7) Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletének a mezőgazdasági major építési övezetet érintő módosítása véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés meghozatala című előterjesztést tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

7) Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletének a mezőgazdasági major építési övezetet érintő módosítása véleményezési szakaszát lezáró képviselő-testületi döntés meghozatala 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  






Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2019.(V.29.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
	megállapítja, hogy Borzavár Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendeletének a mezőgazdasági major építési övezetet érintő módosításának véleményezési szakaszában minden államigazgatási szerv dokumentációt kapott és arra a véleményét az előterjesztés 1. mellékletében lévő összesítésben foglaltak szerint megküldte. A véleményt nem küldőket jogszabály szerint kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

a véleményezési szakaszban részt vett államigazgatási szervek jogszabályon alapuló véleményét elfogadja.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 23/2019. 	(II.27.) határozatában nevesített partnerekkel Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2018. (VI.18.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés megtörtént.

3./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ és 2./ pontban foglaltak alapján az eljárás véleményezési szakaszát lezárja. Megbízza a polgármestert, hogy e döntést tegye közzé, a vélemények másolatát, valamint az 1./ pontban foglaltak szerint korrigált dokumentációt az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak végső szakmai véleményezésre küldje meg.

4./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési dokumentációra beérkezett vélemények ismeretében és az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § figyelembe vételével úgy dönt, hogy a településrendezési eszközök módosításának nincsenek olyan környezeti hatásai, amelyek a Kormányrendelet szerinti környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tennék.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében azonnal
 	 2./ pont esetében azonnal
	 3./ pont esetében 8 nap
	 4./ pont esetében azonnal


2) Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala

a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése, a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2019.(V.29.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról


1.  (1) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a) a  Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 185 436 ezer forint költségvetési bevétellel, 
ab) 184 570 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 866 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 307 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Hivatal 2018. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 994 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 994 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal 
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2018. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 186 743 ezer forintban,
cb) kiadásait 185 564 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta. 
2. A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 179 014 forintban állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 2 829 226 forintban határozza meg. 
4. A Képviselő-testület a Hivatal 2018. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 501 724 forintban határozza meg. 
5. A Képviselő-testület a 2018. évi felhalmozási kiadások teljesítésének összegét 994 181 forintban, az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.  
6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

a) a foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló változatlan tartalommal beépítésre kerül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


b) Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról




c) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2019.(V.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

	
	3) Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2019.(V.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2018. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal
	

4) Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi 	feladatok ellátásáról 2018. évben
	Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2019.(V.29.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár község 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2019. május 31.


5) Falunap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy ebben a témában előzetesen egyeztetett a képviselőkkel, a fellépők lemondásából adódóan kötbér nem terheli az önkormányzatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2019.(V.29.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2019.(I.24.) határozatát visszavonja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1) pontban megjelölt határozat alapján a Humorszervíz Műsorirodával (2051 Biatorbágy, Gábor Áron u. 24.) megkötött megállapodások felmondására. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2019.05.31.

             	      
6) Kivitelező kiválasztása járdaépítési feladatra
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a járdafelújításra vonatkozóan három árajánlatot kértek, azonban a Kétutas Kft. nem adott ajánlatot. Javasolja, hogy az alacsonyabb árajánlatot adó Zirci Építő Kft-t bízzák meg a munkálatok elvégzésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2019.(V.29.) határozata

1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár, 214 hrsz-ú ingatlanon lévő járda felújításával megbízza a Zirci Építő Kft-t (8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.) mindösszesen 1 205 600 Ft + ÁFA, összesen bruttó 1 531 112 Ft díjért. 

2./ A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához szükséges 31.112,- Ft önrészt az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklet Város és községgazdálkodás dologi kiadások elnevezésű előirányzat terhére biztosítja.

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseménnyel kapcsolatosan az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre. 

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


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-3./ pontok esetében: azonnal
		4./ pont esetében: 2019. június 14.


8) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan vadászati eljárási képviselő kije-lölése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2019.(V.29.) határozata

1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a  303610-507 és 303730-507 kódszámon meghirdetett vadászati területeken az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a 2020.03.01-jétől 2037.02.28-ig terjedő üzemtervi ciklusra vonatkozóan vadászati eljárási képviseletre az alábbi személyek kerüljenek meghatalmazásra: 
	- a 303610-507 kódszámú vadászati területen Mészáros Gyula 8420 Zirc, 	Köves 	János utca 14.	szám alatti lakos, 
	- a 303730-507 kódszámú területen Nagy Tamás 8420 Zirc, Petőfi 	Sándor utca 	20. szám alatti lakos.
2)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt meghatalmazást kitöltve és aláírva az 1) pontban megjelölt személyek részére juttassa el.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2019. június 15.


10) Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról 2018. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

11) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.




A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 20 perckor berekeszti, ezt követően zárt ülésen folytatják a napirendi pont tárgyalását.




K. m. f.
                





	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 


						

