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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 29-én 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
						Gurdon Lajos			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
							
     - 	bejelentéssel távol van:		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 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal támogatja, hogy a 9. ”Gyermeknap megrendezése” pontot levegyék a napirendről, valamint a „Templom előtti korlát cseréjére vonatkozó döntés meghozatala” előterjesztést a 12. napirendi pont „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2014. (IV. 29.) határozata


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




I. Személyi ügyek
A Borzavári Manókert Óvoda óvodavezető álláspályázat kiírása
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Önkormányzati rendelet alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
	Borzavári Manókert Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása

	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

      Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységéről

      Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Beszámoló - átfogó értékelés - Borzavár községben 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

      Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatása

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavári Nyugdíjas Klub támogatása

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Templom festésére, kerítésének felújítására vonatkozó döntés meghozatala

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről 

      Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Egyéb ügyek 

	- Templom előtti korlát cseréjére vonatkozó döntés meghozatala
	   Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2013. évben
      Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A Borzavári Manókert Óvoda óvodavezető álláspályázat kiírása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2014.(IV. 29.)  határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda óvodavezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a pályázat megjelentetésére és a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Felelős: 1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. május 31, illetve folyamatos


2)Borzavár Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi:
- A helyi adók 88,5 %-ban teljesültek. Mi az oka, hogy ilyen alacsony a fizetési morál? 
- Működési támogatásoknál, üdülőhelyi feladatok támogatása mit takar?

Elmondja, hiába akartak takarékosan gazdálkodni, a vagyoni helyzet nem lett jobb.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, az iparűzési adónál jelentkezik hiány, volt olyan vállalkozás, amely megosztotta az adót, nem az összes adót fizeti hozzánk. A vagyoni helyzettel kapcsolatos véleménnyel nem ért egyet, 7 mFt-os pénzmaradvány keletkezett 2013. évben. Előzőleg az állam átvállalta az adósságot és fejlesztések is voltak.

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy az üdülőhelyi feladatok támogatása a beszedett idegenforgalmi adó után járó központi támogatást jelenti. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról


3) Borzavári Manókert Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a szülők időben megkapták az óvoda nyári zárva tartásáról szóló tájékoztatót. Ezen idő alatt más intézményben történő elhelyezésre igény nem érkezett. 

Tégi Imréné óvodavezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a zirci óvoda vezetőjével megbeszélte, amennyiben a későbbiekben ilyen igény érkezik, akkor a zirci óvoda fogadja a gyermeket. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2014. (IV. 29.) határozata
az óvoda nyári zárva tartásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda  nyári zárva tartását 2014. június 30-tól 2014. augusztus 8-ig jóváhagyja.
A Képviselő testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról az érdekelteket tájékoztassa.


Felelős:	1) pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
			2) pont esetében: Tégi Imréné intézményvezető
		
Határidő:	1)-2) pont esetében azonnal



4) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2014.(IV. 29.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát 2014. május 1-i hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv részére adja ki. 
3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra.
4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratokban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja.


Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              3./- 4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
                3./ - 4./ pont esetében: 2014. május 1.


5) Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységéről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy az iparűzési adónál a 73 fő adózónál benne vannak a mozgóárusok is?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a településen két mozgóárus van, a Family Frost és a gázpalackot árusító vállalkozás.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2014.(IV.29.)  határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2013. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal


6) Beszámoló - átfogó értékelés - Borzavár községben 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2014. (IV. 29.)  határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár község 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.

Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
	    2./ pont esetében: 2014. május 10.


7) Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy tavaly a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportját nem támogatták. Jelenleg egy borzavári tagja van a csoportnak. 

Lajkó Antal alpolgármester javasolja, hogy 50.000,- Ft-tal támogassák a csoportot. 

Kuti Vilmos képviselő szerint a csoport a településen nem végez munkát. Legfeljebb 20.000,- Ft alatti támogatással tud egyetérteni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester 15.000,- Ft-os támogatást javasol.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2014. (IV. 29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának 15.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat 2013. évi jóváhagyott szabad költségvetési pénzmaradványa terhére.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási megállapodás aláírására.

Felelős: 	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	 1./ azonnal
	    	 2./ 2014. május 31.
		 3./ 2014. május 15.


8) Borzavári Nyugdíjas Klub támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy 60.000,- Ft támogatást adjanak a Nyugdíjas Klubnak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2014. (IV. 29.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Nyugdíjas Klub részére 60.000,- Ft összegű támogatási keretet biztosít az önkormányzat jóváhagyott 2013. évi működési célú szabad költségvetési pénzmaradványa terhére. 
	Az összeg a költségvetésben elkülönítésre kerül, mely a Nyugdíjas Klub által szervezett összejövetelekkel, kirándulásokkal kapcsolatos költségek fedezetére használható.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatás megállapodás megkötésére.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

	Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 	1) pont esetében: azonnal
                	      		2) pont esetében: folyamatos
                       		3) pont esetében: 2014. május 15.
                                         4) pont esetében: 2014. június 30.


9) Templom festésére, kerítésének felújítására vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Lajkó Antal alpolgármester szerint a Palkovics és Társa Kft. árajánlata magas összegű, a Kuti János egyéni vállalkozó árajánlatát javasolja elfogadni. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

33/2014. (IV. 29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a templom festésére és a kerítés felújítására vonatkozó munkálatok elvégzésére Kuti János építési vállalkozó (8420 Zirc, Táncsics M. u. 10.) jelen előterjesztés 2. mellékletét képező árajánlatát elfogadja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt beruházás megvalósítására 236.500 + ÁFA összeget, valamint az anyagköltségre további maximum 150.000,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően.
4./	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-2./-3./-4./ pontok estében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-2./ pontok esetében: azonnal
                  	3./ pont esetében: 2014. május 31.
		4./ pont esetében: 2014. május 15.





10) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2014. (IV. 29.) határozata



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési terv alapján az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés melléklete szerinti 2013. évi összefoglaló jelentést tudomásul veszi. 

Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal


11) Egyéb ügyek 
	- Templom előtti korlát cseréjére vonatkozó döntés meghozatala
	   Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat átvállalta a Gyermeknapi rendezvény költségét, így beleférne a költségvetésbe a templom előtt korlát cseréje. A jelenlegi korlát megtartása mellett kőboxos oszlopokat állítanának fel, melyeket kővel feltöltenének és a tetejére futó virágot ültetnének. Most féláron kapnák meg az oszlopokat, összes költség kb. 400.000, - Ft.

Kérdések, hozzászólások

Lajkó Antal alpolgármester a kedvezményes ár ellenére nem tudja támogatni. Felújításra kerül a templom, a kőkorlát pedig egy teljesen más stílus, Nem illik bele ebbe a közegbe, ebbe a bakonyi tájfaluba. Esetleg fakorlátot tudna elképzelni. Javasolja, hogy más típusú korlátokról kérjenek árajánlatot.

Kuti Vilmos képviselőnek hasonló a véleménye. Megnézte a korlátot, nem szorul cserére, legfeljebb festeni kell. Erre is lehetne virágos ládákat helyezni. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatot nem fogadta el.


12) Tájékoztató Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2013. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag Borzavár község pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2013. évben tájékoztatást tudomásul veszi.


13) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


14) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.




K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

