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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 25-én 18,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester 
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő
												
-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző	
						
						
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	
Javasolja, hogy az „1) Borzavári Nyugdíjas Klub támogatása” című előterjesztést vegyék le a napirendről, a támogatás összegét beépítik a költségvetésbe.
	     	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (II. 25.) határozata


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

	  
NAPIREND 
I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

    	Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a)	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


b)	Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 3.) önkor-	mányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti határozat meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló rendelet megalkotása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátásra 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékelése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról döntés

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

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



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.




2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015.(II. 25.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 
176 071 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
177 152 ezer forint működési költségvetési kiadással,
1 081 e forint működési hiánnyal,
2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 009 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 009 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 178 161 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési és a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 75/2014.(XI.20.) határozatát. 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pont alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése változatlan tartalommal beépül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletébe. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal 

b) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról



3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015.(II. 25.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

adatok ezer forintban
Saját bevételek
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
Saját bevételek
24 358
24 100
24 100
24 100
Összesen:
24 358
24 100
24 100
24 100

	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei 2015. évben és az azt követő három költségvetési évben nincsenek. 



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


b) Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub támogatására 200.000,- Ft-os keretösszeget javasol beépíteni a 2015. évi költségvetésbe oly módon, hogy a települési rendezvényekre szánt 2.000.000,- Ft-os összeget megemelik 200.000,- Ft-tal. Ezt az összeget a Nyugdíjas Klub tagjainak színházlátogatására, kirándulására, múzeumi belépőjegyek vásárlására fordítják.

Kérdések, hozzászólások

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy 12 millió Ft körüli megtakarítás van tavalyról?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy 11.700.000,- Ft pénzmaradványuk van.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről



4) A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a korábbi rendelet-tervezethez képest beépült a jelzálogjog bejegyzési költsége, mely az önkormányzatot terheli és kikerült a kérelmezők végzettségére vonatkozó feltétel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról


5) A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 22/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekvédelmi és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról



6) Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátásra 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a járási hivatal dolgozója minden második hét keddjén 10.10-től 11.30-ig a polgármesteri hivatalban fogadja az ügyfeleket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2015.(II. 25.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatallal – a települési ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan – a jelen előterjesztés 1. mellékletében rögzített tartalommal kötendő megállapodást jóváhagyja.

  2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott 	megállapodásban foglalt használattal kapcsolatos forrást a 2015. évi költségvetése terhére 	biztosítja.
  3./		Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös	Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai	hiányt pótolja. 
4./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott megállapodás aláírására.


Felelős: 	1./-2./-4./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 	1./-2./ pont esetében: azonnal 
		3./ pont esetében: folyamatos
		4./ pont esetében: 2015.03.05.



7) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(II. 25.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 58. sorszámú Borzavár-Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2015. március 31.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015.(II. 25.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2015. március 31.



8) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti kötelező víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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





Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015.(II. 25.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 58. sorszámú Borzavár, Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2015. március 31.


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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015.(II. 25.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2015. március 31.




9) Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy korábban már volt két sikertelen pályázat a Mária-kert kialakításával kapcsolatban. Javasolja, hogy lépjenek be a Mária Út Közhasznú Egyesületbe annak ellenére, hogy a nyomvonal nem érinti a települést. Lobbizni fog annak érdekében, hogy a későbbiekben egy leágazás legyen a község felé. 

Kuti Vilmos képviselő szerint a korábbi években arról volt szó, hogy a csatlakozás ingyenes. Kérdezi, hogy ki lehet-e lépni az Egyesületből, ha mégsem jön össze a leágazás?

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az Egyesület elnökségének döntése alapján a belépéséhez 10.000 Ft/év tagdíjat kell fizetni. A tagsági jogviszony e tagdíj megfizetését követően jön létre. A későbbi tagdíjat az önkormányzatok belépésével, az új tagokkal kibővült közgyűlés határozza majd meg. Bármikor ki lehet lépni az Egyesületből.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2015. (II. 25.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Borzavár Községi Önkormányzat teljes körű képviseletét az Egyesületben Dócziné Belecz Ágnes polgármester látja el, mely megbízás visszavonásig érvényes.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal




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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 25 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

