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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 28-án 16.30 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 Gyuláné			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 5 fő – a Képviselő-testület határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2022. (XI. 28.) határozata
az ülés napirendjéről

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

NAPIREND:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata 
	Előadó: Dombi László István polgármester	
A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dombi László István polgármester
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2023. évi szolgáltatás díjai 
	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
	Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző 
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott egyéb intézmények közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Szennyvíztisztító telep gépészeti felújítására pénzügyi fedezet biztosítása 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkák elvégzésével kapcsolatos döntés meghozatala 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2022. háromnegyedéves költségvetésének helyzetéről 

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Földgázellátásra vonatkozó szerződés megkötése

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Energiaválsággal kapcsolatos döntések meghozatala

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

Előadó: Dombi László István polgármester 
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

	Előadó: Dombi László polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) 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 röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2022. (XI.28.)) határozata 
a köztemetőre vonatkozó díjmértékek felülvizsgálatáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott díjak felülvizsgálta és a köztemetőre vonatkozó díjmértékeket 2023. január 1. napjától nem kívánja módosítani.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal



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

Dombi László István polgármester 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 Önkormányzati Képviselő-testületének
10/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2023. évi szolgáltatás díjai 
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző

Dombi László István polgármester 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
11/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
13/2014.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról


4) Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
Előadó: Viziné dr. Horváth Judit jegyző 

Viziné dr. Horváth Judit jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.


Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné képviselő elmondja, tavaly elkezdődött valami az adóhátralékok behajtásával kapcsolatban, most viszont nem veszi észre a háromnegyedéves teljesítésnél, hogy ott valami is történt volna. Előírás 3.444.000,- Ft, ebben nincsenek bent a hátralékok, és 3.288.000,- Ft jött be. Gépjárműadónál tavaly nem volt adóalany, most van 40 adózó, ez nem lényeges.  Az előbb a rendeletmódosításnál az hangzott el, hogy négy ingatlan nincs rákötve a rendszerre, most meg a talajterhelésnél 0 fő adózó van. Meg kellene vizsgálni, hogy ezt a négy ingatlant senki nem használja?

Viziné dr. Horváth Judit jegyző válaszol, októberben küldte meg a Bakonykarszt Zrt. a listát a fogyasztási adatokról, ezt követően mentek ki a talajterhelési díj bevallás nyomtatványok. 

Dombi László István polgármester szerint a talajterhelési díjról szóló rendelet alapján március 31-ig kellene az állampolgárnak a bevallást megtenni és ezzel egyidejűleg a díjat megfizetni, de ez nem történik meg addig, amíg ki nem küldik a bevallás nyomtatványokat. Előbb kellene kiküldeni a nyomtatványokat, hogy előbb jöjjön a bevétel. 

Viziné dr. Horváth Judit jegyző elmondja, hogy a hátralék tekintetében első lépésben mindenki megkapta a felszólítást, melyre a 30 %-a, kb. 800.000,- Ft befolyt. A többire elkezdték a végrehajtási cselekményeket, már mennek ki az inkasszók. 

Dombi László István polgármester kérdezi, vannak-e notórius személyek a hátralékok tekintetében? Nyilván az adótitok miatt a nevek nem szerepelhetnek, ezért név nélkül kéri a tartozások kimutatását. 
Javasolja, hogy a végrehajtás eredményéről a márciusi testületi ülésre készüljön előterjesztés. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért a javaslattal.

Vajda Gyuláné képviselő kérdezi, hogy a fizetési felszólítások milyen arányban vannak az adónemek tekintetében?

Viziné dr. Horváth Judit jegyző szerint valószínűleg a kommunális adónál van a több tartozás, de van az iparűzési adónál is. A hátralék egy részénél visszatérő személyek vannak, akik évről-évre nem fizetnek.

Vajda Gyuláné képviselő kéri, hogy a magánszemélyek kommunális adójánál ne az adózók száma szerepeljen, hanem az ingatlanok száma. Így lehet követni, hogy minden ingatlanra ki van-e vetve az adó.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2022. (XI.28.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. március hónapban tartandó képviselő-testületi ülés napirendjén szerepeljen „A helyi adók hátralékkezelésének végrehajtásáról szóló tájékoztató”.


Felelős: 	1-2. pont esetében: Viziné dr. Horváth Judit jegyző 
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal 
		2. pont esetében: 2023.03.31.


5) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2022. (XI.28.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését
268.448.737 forint működési költségvetési bevétellel,
265.160.499 forint működési költségvetési kiadással,
3.288.238 forint működési többlettel,
1.058.914 forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
4.347.152 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
4.347.152 forint felhalmozási hiánnyal,
0 forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 269.507.651 forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel és a működési költségvetés többlete fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési létszámkerete 43 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 53/2022.(VI.27.) határozatát.

5./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a határozat 1.-4. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése – 2022. október 1-jei hatállyal - beépítésre kerül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.2.) önkormányzati rendeletébe. 

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 1./-5./ pontok esetében: azonnal 
	


6) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2022. (XI.28.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának  elfogadása tárgyában 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal 

7) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat által fenntartott egyéb intézmények közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2022. (XI.28.) határozata

a Munkamegosztási megállapodás véleményezése tárgyában 

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és STÚDIÓ KB, a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde és a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ között létrejövő, az előterjesztés 1. mellékletét képező Munkamegosztási megállapodással egyetért.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


8) Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2022. (XI.28.) határozata


az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletének megfelelően az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát jóváhagyja. 

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


9) Szennyvíztisztító telep gépészeti felújítására pénzügyi fedezet biztosítása 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2022.(XI.28.) határozata

a borzavári szennyvíztisztító telepnél végátemelő gépészeti felújítása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által a borzavári szennyvíztisztító telepnél végzett végátemelő gépészeti felújításával. 

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban részletezett felújítás pénzügyi fedezetét, bruttó 1.167.750,- Ft összeget az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében nevesített „Csatorna céltartalék” kiadási előirányzat terhére biztosítja.


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
      2. pont esetében: 2022. december 31.      


10) Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkák elvégzésével kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dombi László István polgármester


Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2022.(XI.28.) határozata

a téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkák elvégzésére vonatkozóan

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár település belterületi útjainak téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkák elvégzésére – 2022. december 1. - 2023. március 31. közötti időszakra - kiírt pályázati eljárást eredményessé nyilvánítja és nyertesének a Hanich-Gép Kft-t (8415 Nagyesztergár, Radnóti u. 79.) 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: 2022. november 30.



11) Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2022. háromnegyedéves költségvetésének helyzetéről 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2022.(XI.28.) határozata

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 2022.09.30-i teljesítése tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 2022.09.30-i teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal


12) Földgázellátásra vonatkozó szerződés megkötése
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2022. (XI.28.) határozata
földgáz-kereskedelmi szerződés megkötése tárgyában 

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 2-án érkezett, 611-GE-100745-S-22 számú, teljes ellátásról szóló földgáz-kereskedelmi szerződést – óraállás havonta történő bediktálásával -  elfogadja. 

2.  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására. 

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetében: azonnal	



13) Energiaválsággal kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2022.(XI.28.) határozata

az Önkormányzat intézményeire vonatkozó energiaválsággal összefüggő intézkedési terv tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat a kialakult energiaválsággal összefüggésben az Önkormányzat intézményeire vonatkozóan 2022. december 1.-2023. április 30. napjáig tartó időszakra, illetve visszavonásig az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
	Az Orvosi rendelő zárva tart, az ingatlanban legfeljebb a fagykár elkerülése érdekében temperáló módon (5-8 Celsius fok) történik a fűtés.

A Kultúrház zárva tart, az épület bérbe adása szünetel. Az ingatlanban legfeljebb a fagykár elkerülése érdekében temperáló módon (5-8 Celsius fok) történik a fűtés.
Könyvtár átköltöztetése a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltségének épületébe. Nyitvatartási idő: szerdai napokon 16.00-17.00 óráig, kivéve az igazgatási szünet időtartamára. 
A karácsonyi fények kihelyezésére nem kerül sor.

Felelős: 1)-4) pontok esetében: Dombi László István polgármester 
Határidő: 1)-4) pontok esetében: 2022. november 30.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2022.(XI.28.) határozata
igazgatási szünet elrendeléséről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 314/2022.(X.24.) határozatában foglaltakkal, melyben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - igazgatási szünetet rendelt el 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig. 

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


14) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dombi László István polgármester 

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2022.(XI.28.) határozata

az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztató tárgyában


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 



15) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László István polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2022.(XI.28.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtása tárgyában

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi. 

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	azonnal 


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.



Dombi László István  						Viziné dr. Horváth Judit 
polgármester					               		  jegyző 

