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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 27-én 14.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház
		
Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
     						Rippert András		képviselő	
				 
- 	bejelentéssel távol van:		Gyöngyösi István	 	képviselő

meghívott:					Viziné dr. Horváth Judit 	jegyző 								
						 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, 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
48/2021. (X.27.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
	a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	b) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati 	rendelet módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
2)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 	szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3)	Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
4)	Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntések meghozatala
	Előadó: Dombi László István polgármester
5)	Döntés a Borzavár 019 és 020 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 
	Előadó: Dombi László István polgármester 	
6)	Idősek Napjának megrendezésével, Mikulás csomagok és karácsonyi ajándékcsoma-	gok vásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, először a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását tárgyalják, ezt követően pedig az Önkormányzat 2021. évi költségvetési módosítását.
	
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2021.(X.27.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
233 048 015 forint működési költségvetési bevétellel,
230 048 015 forint működési költségvetési kiadással,
2 609 853 forint működési többlettel,
393 147 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,
3 000 000 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
3 000 000 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 233 048 015 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési többlet 2 607 ezer forint, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétel 393 147 forint fedezi.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 3/2021.(I.29.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően beépítésre kerüljön Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletébe.


Felelős:	1./-5./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1./ - 4./ pontok esetében: azonnal 
               	5./ pont esetében: 2021. október 31.


b) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dombi László István 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
11/2021.(X.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.)  önkormányzati rendelet módosításáról



2) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy az előző ülésen hozott határozatnak megfelelően lefolytatták az egyeztetéseket, ellenvélemény nem érkezett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2021. (X.27.) határozata
a partnerségi egyeztetés lezárása tárgyában 

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés során keletkezett véleményeket tudomásul veszi, és a partnerségi egyeztetést lezárja.  


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településkép védelméről szóló rendelet módosítását követően a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon annak közzétételről. 



Felelős:	1./ pont esetében: Dombi László István polgármester
		2./ pont esetében: Vachtler Erik főépítész 

Határidő:		1./ pont esetében azonnal
		2./ pont esetében: a hatálybalépést követő 15 napon belül


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről szóló
16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


3) Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop csatlakozni szeretne a fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatás és a támogató szolgálat
Zirci Járás Önkormányzati Társulás keretein belül történő ellátásához. A Társulási Tanács támogatta a kérelmet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2021.(X.27.) határozata
a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 36. sz. módosításáról


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2021. szeptember 29-i ülésén jóváhagyott - a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítása okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:    1./-2./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2021. december 31. 


4) Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a településrendezési eszközökkel kapcsolatosan három határozatot kell meghozni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2021. (X.27.) határozata
a 41/2018. (VI.14.) határozat visszavonásáról

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek - településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat - teljes közigazgatási területre kiterjedő felülvizsgálatáról hozott 41/2018. (VI.14.) határozatát visszavonja. 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat kapcsán eddig megkeresett államigazgatási szerveket és partnereket az 1./ pontban foglalt döntésről értesítse.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat kapcsán a Környezetterv Kft. (székhely: 1149 Budapest, Várna u. 12-14., képviseli: Lázár Tibor ügyvezető) tervező vállalattal megkötött tervezői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről intézkedjen, és a tárgyi szerződés értelmében eddig leszállított megalapozó vizsgálati dokumentum további felhasználásának feltételeiről szóló tárgyalásokat a tervező vállalattal kezdje meg.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi tervezői szerződés értelmében eddig leszállított megalapozó vizsgálati dokumentum további felhasználásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős: 	1./-4./ pontok tekintetében Dombi László István polgármester
Határidő: 	1./ pont tekintetében: azonnal
		2./ pont tekintetében: 2021. november 5. 
		3./ pont tekintetében: 2021. november 5. 
		4./ pont tekintetében: folyamatos


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2021. (X.27.) határozata
településterv elkészítéséről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza Borzavár Község teljes közigazgatási területére kiterjedően a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben meghatározott településterv elkészítését. 

Felelős:	 Dombi László István polgármester
Határidő: 	 azonnal, illetve folyamatos


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2021. (X.27.) határozata
pályázat benyújtása tárgyában 
1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által, a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására kiírt pályázati felhívásra. 

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy kérjen be három ajánlatot a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben meghatározott településterv elkészítésére. 


Felelős: 1-2. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal 
  	    2. pont esetében: 2021. november 3. 


5) Döntés a Borzavár 019 és 020 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2021.(X.27.) határozata
a Borzavár 019 és 020 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása tárgyában 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a „BAKONY” MGTSZ tulajdonában álló, Borzavár 019 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megjelölésű, 12994 m2 területű, valamint a „BAKONY” MGTSZ tulajdonában álló, Borzavár 020 hrsz-ú, „kivett saját használatú út” megjelölésű, 4467 m2 területű ingatlanok vásárlásával, a 020 hrsz-ú ingatlan esetében bruttó 357.360,- Ft, a 019 hrsz-ú ingatlan esetében bruttó 1.299.400,- Ft vételáron. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban nevesített ingatlanvásárláshoz szükséges összeget, valamint az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos költségek fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzata terhére biztosítja.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott adásvételi szerződés(ek) megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban rögzítetteknek megfelelően gondoskodjon az előirányzatok közötti átcsoportosításról.

Felelős: 	1-4. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1-2. pontok esetében: azonnal
		3. pont esetében: 2021. november 5. 
		4. pont esetében: 2021. november 30. 


6) Idősek Napjának megrendezésével, Mikulás csomagok és karácsonyi ajándékcsomagok vásárlásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2021.(X.27.) határozata
Mikulás csomagok és karácsonyi ajándékcsomagok vásárlása tárgyában

1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár-Porvai 	Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a Zirci Benedek Elek Óvoda és 	Bölcsőde Borzavári Manókert tagintézményébe járó borzavári állandó lakóhellyel vagy 	tartózkodási hellyel rendelkező tanulók/gyermekek részére 1.000,- Ft/fő értékben Mikulás 	csomag kerüljön átadásra. 

2.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen 	állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 63 év feletti lakosok 2.000,- 	Ft/fő értékű karácsonyi ajándékcsomagban részesüljenek.

3.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. és 2. pontokban részletezett 	csomagok vásárlása és ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok költségeinek 	fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) 	önkormányzati rendelet 1. mellékletében nevesített Társadalom és szociálpolitikai 	juttatások kiadási előirányzat terhére biztosítja.


	Felelős: 	Dombi László István polgármester
	Határidő: 	1. pont esetében: 2021. december 6.
      		2. pont esetében: 2021. december 24.
      		3. pont esetében: azonnal


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2021.(X.27.) határozata
az Idősek Napi megemlékezés rendezvény tartása tárgyában

1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a borzavári 	állandó 	lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 63 év feletti borzavári lakosok 	részvételével 2021. november 7-én a Hotel Szépalmában Idősek Napi rendezvényt tart.   

2.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban részletezett 	rendezvény és ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok költségeinek fedezetét 	az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati 	rendelet 1. mellékletében nevesített Társadalom és szociálpolitikai juttatások kiadási 	előirányzat terhére biztosítja.

3. 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	1-3. pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1. és 3. pontok esetében: 2021. november 7.
      	2. pont esetében: azonnal


Dombi László István polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 14 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Viziné dr. Horváth Judit
	              polgármester					                              jegyző 

							

