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Szám: 65-15/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal alpolgármester
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző

Meghívottként jelen van:		Ringhoffer Jánosné igazgató						        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Kuti Vilmos képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Borzavár 062/5 hrsz-ú „kivett vízmű” megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonjogának Borzavár Község Önkormányzata javára történő ingyenes átadása 

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés módosítása

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Benis Ferenc lakásbérlete

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Iskolai tankönyvek költsége

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Lovaspálya használatba adása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester	 
	Vegyes ügyek



Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Borzavár 062/5 hrsz-ú „kivett vízmű” megnevezésű külterületi ingatlan tulajdonjogának Borzavár Község Önkormányzata javára történő ingyenes átadása 
  
 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A képviselők megkapták az anyagot. 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hiánypótlást nyújtott be az önkormányzatnak. A határozati javaslat tartalmazza a szükséges nyilatkozatot.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

74/2011. (VIII.  15.) számú önkormányzati határozat
1. Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az alábbi jogszabályhelyekre történő hivatkozással kéri a Borzavár 062/5. hrsz ingatlannak az állami tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba adását:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1)  a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, ... stb.
(4)  a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, … stb.

Az önkormányzati törvény rendelkezésein túl a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 4.§ (1)-(3) bekezdésének alábbi rendelkezései is alátámasszák az önkormányzat jogos igényét.
4.§ (1) a települési önkormányzat feladata:
a, a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt – tervek kialakítása és végrehajtása:
b, a helyi vízi közművek működtetése, a koncessziós pályázat kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése:
d, a vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatok ellátása:
(2) a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok
 ( közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni:
a, a települések lakott területén az ivóvíz  minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról:
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok – a külön jogszabályban a polgármester, illetve a jegyző hatáskörébe utalt feladatok kivételével – a képviselő-testület, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartoznak.
A fenti feladatok ellátása érdekében szükséges a területnek állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülése.

2. Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kezdeményező nyilatkozik,
hogy a Borzavár 062/5.hrsz. ingatlannak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve az esetleges művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

Az önkormányzat képviselő-testületének határozatának mellékletét képezi, az ingyenes tulajdonba kért területről készült térképmásolat.

A kérelem benyújtására felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


2. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Felkérem a jegyző urat, tájékoztassa a képviselő-testületet.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Érkezett egy megkeresés a Magyar Telekom Nyrt. részéről, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0102/16 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő toronynál korszerűsítési munkákat szeretnének végezni, illetve Vodafone berendezést elhelyezni. A korszerűsítés beletartozik a szerződésbe, az új berendezés elhelyezése viszont nem. Ezért 9,8 %-os bérleti díj emelést adna, amely kb. 100.000,- Ft-ot jelent évente.

Dombi László borzavári lakos: Javaslom, hogy ezen felül egyszeri hozzájárulást is kérjenek a bérlőtől, hiszen jól jönne ez a falunak, amúgy is forráshiánnyal küzd az önkormányzat. Korábban is fizetett kb. 500.000,- Ft egyszeri hozzájárulást, amikor a Pannon GSM berendezéseit feltelepítette.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Köszönöm a segítséget. Írtunk a Vodafone-nak is levelet ez ügyben, de még válasz nem érkezett. Lehet, hogy jobb lenne megvárni a választ.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Köszönjük.
Ismertetem a Vodafone-nak írt levelet.
Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

75/2011. (VIII.  15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vodafone-nal tárgyalásokat folytasson az önkormányzat tulajdonában lévő, a Magyar Telekom Nyrt. által bérelt 0102/16 hrsz-ú területen a Vodafone berendezések elhelyezésével kapcsolatban.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos


3. Benis Ferenc lakásbérlete

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Benis Ferenc kérelmet nyújtott be, hogy az önkormányzattól bérelt lakásban fürdőszobát szeretne kialakítani, amely víz és csatorna rákötéssel jár. Hozzájárulást és anyagi támogatást kér. Jelenleg 20.000,- Ft/hó összegű bérleti díjat fizet. Megelőlegezni nem tudjuk ezt az összeget, esetleg a bérleti díjból utólag jóvá lehetne írni. 

Gartner Tamás képviselő: Tavasszal is tárgyaltunk már erről.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Akkor a hátsó falat javította ki, ezért egy havi lakbért elengedtünk.

Kuti Vilmos képviselő: Támogatom, hiszen nő a lakás komfortfokozata. Dönteni viszont akkor lehet, ha látunk egy kalkulációt a költségekről. Javaslom, hogy kérjünk be a munkálatokra vonatkozóan egy költségvetést.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

76/2011. (VIII.  15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Benis Ferenc kérelmét, az önkormányzati tulajdonú bérlakásban történő fürdőszoba kialakítására. 

Felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó költségvetést a bérlőtől szerezze be. 
A költségvetés birtokában határoz a Képviselő-testület a bérleti szerződés módosításáról.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
4. Iskolai tankönyvek költsége

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megkaptuk az igazgató asszony levelét. A porvai önkormányzat 100 %-ban átvállalta a tankönyvek költségét.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a tankönyvek bevételezésre kerülnek az iskolai könyvtárba, a pénzügyi fedezetet az önkormányzat biztosítja.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A kérelemben csak a tankönyv szerepel a füzetek nem.

Ringhoffer Jánosné igazgató: Előző években erre 50.000,- Ft-ot adott az önkormányzat, kevesebből is ki tudjuk hozni. A felsősöknél eddig is használt könyveket adtunk, évvégén beszedjük a tankönyveket, év elején pedig megkapják a tanulók. Az alsósoknál ezt nem tudjuk megcsinálni, mert a munkafüzet is a tankönyvben van, dolgozni is kell benne. A szülőknek ez is nagy segítség. Vannak, akik a törvény szerint rászorultsági alapon eddig is ingyen kapták a könyveket.

Kuti Vilmos képviselő: Minden évben támogattuk a tankönyvvásárlást, javaslom, hogy most is támogassuk.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Lenne egy olyan javaslatom, hogy az általános iskolások tankönyveinek költségét ne 100 %-ban vállaljuk át, hanem csak egy részét, és a fennmaradó összegből támogatnánk a közép és felsőoktatásban tanulókat. Igazságtalan, hogy csak az általános iskolásokat támogatjuk, a többieket nem, pedig nekik még többe kerül a tankönyv.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Ezt külön határozattal, iskoláztatási támogatásként lehet megoldani.

Gartner Tamás képviselő: Szerintem ezt szavazzuk meg, a másikat pedig készítsék elő.

Kuti Vilmos képviselő: Régóta ingyenes már a tankönyv az általános iskolában, legyen ez így az idén is. A másik dologról is volt már szó régebben, de valami miatt meghiúsult. Csatlakozom a képviselőtársamhoz, először mérjük fel, hogy hány gyermeket érint, utána döntsünk.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hoztuk:

77/2011. (VIII.  15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású iskola 2011-12. tanévére rendelt tankönyvek normatíván felüli költségeinek megtérítését a borzavári lakosú gyermekek helyett átvállalja.
A tankönyvek a könyvtár állományában felvételre kerülnek.
Pénzügyi fedezetet az önkormányzat biztosítja.
A költségek kifizetésére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: a számla megérkezését követő 8 nap


5. Lovaspálya használatba adása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Élő szerződésünk van a Lovas Egyesülettel 2015. december 31-ig az önkormányzati terület használatáról. Gyakorlatilag a Lovas Egyesület nem működik, a lovas pályát senki nem használja, a rendbe tétel is folyamatos problémát okoz. Egy vállalkozó szóban kérte a pálya használatát. Beszéltem a Lovas Egyesület elnökével, nem lát akadályt a szerződés felbontására vonatkozóan. 

Dombi László borzavári lakos: Valóban mindig probléma volt a pálya rendbe tétele. Lehetne tudni valamit a további hasznosítást illetően?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Egy vállalkozó szeretne szarvasmarha telepet kialakítani a jelenlegi lovaspályán, de még nem kezdődtek meg a tárgyalások.

Dombi László polgármester: Javaslom megtekinteni a rendezési tervet, ha jól emlékszem, akkor az a terület sporttelepként szerepel és akkor nem lehet szarvasmarha telepet kialakítani. A mellette lévő Töll-háznál már lehet kialakítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


78/2011. (VIII.  15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavári Lovas Egyesület elnökével tárgyalásokat folytasson az egyesület által bérelt 035/2 hrsz-ú területre vonatkozó bérleti szerződés felbontásával kapcsolatban, valamint annak további hasznosításáról, bérbeadásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos



6. Vegyes ügyek

Kuti Vilmos képviselő: Fel kellene venni a kapcsolatot a KábelszatNet-2002 Kft-vel, mivel nagyon sokan panaszkodnak a rendszerre. Ha nem történik javulás a rendszeren, lehet hogy többen megszüntetik.

Gartner Tamás képviselő: A hangoshíradót néhány helyen még mindig nem lehet hallani.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester:  Még folyamatban van a hangoshíradó rendszer javítása, van ahol még hangszórót kell cserélni.

Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 17,45 órakor bezárom.

					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes					Dr. Kovács Lajos
      polgármester						     jegyző



				         Kuti Vilmos				     
				        jkv. hitelesítő 

