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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 28-án 19.15 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Rippert András		képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
						 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 	


												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, 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 indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2019. (XI.28.) határozata

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

NAPIREND  
I. Személyi ügyek
Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
	Előadó: Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása 
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

	Előadó: Dombi László István polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2020. évi szolgáltatási díjai

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László István polgármester
	A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák elvégzésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatok bírálata

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Turisztikai együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítése

	Előadó: Dombi László István polgármester

IV. 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: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dombi László István polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mind a polgármester, mind a képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadta.


2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi Lászó István polgármester elmondja, hogy elkészült a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés, mely nagyon részletes, elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019.(XII.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.)  önkormányzati rendelet módosításáról


3) A szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019. (XII.2.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól


4) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2019.(XI.28.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
228 743 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
217 863 ezer forint működési költségvetési kiadással,
10 880 ezer forint működési többlettel,
1 179 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,
12 059 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
12 059 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 229 922 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön megállapításra oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete fedezi.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 10/2019. (I.31.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően beépítésre kerüljön Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.4.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2020. évi szolgáltatási díjai
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2019.(XI.28.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltató - Parrag György e.v. - javaslatával egyetértésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjait nem módosítja 2020. január 1-jétől, a 2019. évi díjak maradnak érvényben.

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	2020. január 1.


6) A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2019.(XI.28.) határozata

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

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


7) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2019.(XI.28.) határozat

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 2020. évre nem kívánja módosítani.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


8) Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2019.(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 2019. november 30-ról 2020. június 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: Dombi László István polgármester
Határidő:   	1./ pont esetében: azonnal
                    	2./ pont esetében: 2019. június 30.


9) Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák elvégzésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2019.(XI.28.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár település belterületi útjainak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkák elvégzésére - a szerződéskötéstől - 2022. március 31. közötti időszakra - kiírt pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja és nyertesének Bakonyi Imre egyéni vállalkozót (8428 Borzavár, Petőfi S. u. 12.) nevezi meg.


	 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére.


Felelős: 	1./- 2./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2019. november 29.


10) Turisztikai együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítése
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2019.(XI.28.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2019.(IV.30.) határozatát visszavonja. 
	A Képviselő-testület megerősíti a 21/2019. (II.27.) határozatában kinyilvánított együttműködési szándékát Zirc Városi Önkormányzattal és Bakonybél Község Önkormányzatával a „Bakony” turisztikai márka meghatározására és bevezetésére vonatkozóan.
	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat kivonat Zirc Városi Önkormányzat és Bakonybél Község Önkormányzata részére történő megküldésre.


Felelős: Dombi László István polgármester
       	
Határidő: 1)-2) pontok esetében: azonnal
                  3) pont esetében: 2019. december 5.


11) 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.


12) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László István 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.


13) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dombi László István 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.


14) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dombi László István 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.


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 19 óra 35 perckor berekeszti.



K. m. f.
             



	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

