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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 26-án 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Lajkó Antal			alpolgármester
						Kuti Vilmos			képviselő
							
     - 	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			képviselő
						Gartner Tamás			képviselő						
	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

						Tégi Imréné			óvodavezető
						
			
						

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.

Javasolja, hogy az óvodai dolgozók jelenlétére tekintettel 1) napirendi pontként tárgyalják a „3) Borzavári Manókert Óvoda átszervezéséről döntéshozatal" című előterjesztést.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja, hogy az alábbi előterjesztést „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg:
- Ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelem megvitatása 
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014. (III. 26.) határozata


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



1)	Borzavári Manókert Óvoda átszervezéséről döntéshozatal
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

I. Önkormányzati rendelet alkotása
2)	Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati 	rendelet módosítása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3)	A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 	közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
4)	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
5)	Egyéb ügyek
	- Ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelem megvitatása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
6)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavári Manókert Óvoda átszervezéséről döntéshozatal
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Tégi Imréné óvodavezető kéri, hogy ha a fenntartó döntésének következményeként létrejön a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődéhez történő csatlakozás, akkor a szülőket tájékoztassák erről. Szakmai szempontból részükről nincs akadálya az együttműködésnek, rájuk nézve a fenntartó döntése kötelező.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy természetesen tájékoztatni fogják a szülőket.

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a határozati javaslat csak egy szándéknyilatkozat a képviselő-testület részéről, ehhez szükséges a másik oldal fogadókészsége is. 

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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2014.(III. 26.) határozata



1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Borzavári Manókert Óvoda 2014. augusztus 31. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde tagóvodájaként működjön tovább.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntéséről tájékoztassa Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületét, Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát, és felkérje a Testületeket a csatlakozáshoz szükséges döntések meghozatalára.

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Borzavári Manókert Óvoda megnevezésű intézmény átszervezéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (5) bekezdésében felsorolt, érintett szerveket, a véleményeik megadására kérje fel, és részükre a véleményük kialakításához szükséges információkat bocsássa rendelkezésre.


Felelős: 1./-2./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester,
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. április 5.
	    3./ pont esetében: 2014. május 15.



2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014.(III. 26.) számú határozata
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 2/2013.(I.31.) határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lépjen.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal 

b) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérdés

Kuti Vilmos képviselő idézi a rendelettervezet 1. §-át: „…A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási költségvetési hiányát a működési és felhalmozási célú belső és külső finanszírozási bevétellel finanszírozza.” Kérdezi, hogy mit jelent a belső bevétel, talán újabb adót?

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy nem újabb adóbevételt jelent, ez a bevétel rendelkezésre áll.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


4/2014.(IV. 4.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról


3) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a szemétszállítás szüneteltetésénél a megszűnt alapdíj helyett rendelkezésre állási díjat kell fizetni?

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a szemétszállítási díj kéttényezős: rendelkezésre állási díj és ürítési díj. Szüneteltetés esetén a rendelkezésre állási díjat meg kell fizetni, hiszen a szolgáltatás rendelkezésre áll, bármikor igénybe lehet venni. 
Első körben a rendelettervezetet véleményeztetjük a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel, a Veszprém Megyei Önkormányzattal, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatallal. Amennyiben a vélemények megérkeznek, azt követően kerül benyújtásra a rendelet-tervezet a képviselő-testület elé elfogadásra.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2014.(III. 26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt rendelet-tervezetben foglaltakkal és utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, ezt követően a jogszabályokban foglalt szervek részére. 
2./ Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a vélemények megérkezését követő, soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra. 

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. április 5.
                  2./ pont esetében: folyamatos


4) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását egyrészt jogszabályváltozás, másrészt különböző névváltozások tették szükségessé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2014.(III. 26.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosító okiratát 2014. április 15-i hatállyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2014. április 15-i hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak Zirc Város polgármestere részére történő megküldésre.
4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja. 

Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		  4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
	    3./ pont esetében: 2014. március 31.
	    4./ pontok esetében: 2014. április 7.


5) Ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelem megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a kérelmező miért nem akarja az egész területet megvenni? A szomszédokat megkérdezték, hogy meg kívánják-e venni a kertjük végében lévő területet?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy nem kérdezte meg a szomszédokat. Egyelőre azt beszéljék meg, hogy a testület támogatja-e az ingatlan eladását?

Lajkó Antal alpolgármester nem támogatja a földeladást. Lehet, hogy rosszul használják ki a területet, de akkor is az önkormányzat tulajdonában marad.

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a vagyonrendelet szerint lehetőség van az ingatlan bérbe adására. Megpályáztatás esetén a jobb feltételeket ajánlóval bérleti szerződés köthető. 

Kuti Vilmos képviselő a bérbeadást támogatja.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a módosító javaslatot befogadja, szintén nem javasolja az ingatlan eladását.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2014.(III. 26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai Ferenc Borzavár, Cuha u. 15. szám alatti lakos - a Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában álló 354 hrsz-ú ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó - kérelmét elutasítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat kivonat kérelmező részére történő eljuttatására. 

Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. április 5.
	   
6) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 50 perckor berekeszti.




K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

