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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 30-án 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
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			képviselő
												
-	meghívott:				Sümegi Attila jegyző megbízásából:
						Kapitány Zsolt		önkormányzati osztályvezető 				
						
												
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 polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2015. (III. 30.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavári Manókert Óvoda átszervezéséről döntéshozatal
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. időszakra szóló Gazdasági Programja

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár 02 hrsz-ú ingatlan (Tűzoltószertár) helyiségbérleti szerződése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár község Könyvtárának nyitvatartásáról szóló döntés

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

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



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy olyan fiatal pár is szeretne letelepedni a faluban, akiknek még nincs gyermekük, de a későbbiekben családot akarnak alapítani. Döntsön a képviselő-testület, hogy kivegyék-e ezt a pontot a támogatási feltételek közül. Ezen kívül még technikai módosításokra került sor a rendelet-tervezetben.

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő nem támogatja a javaslatot, ez már nagyon eltér az eredeti szándéktól. Arról volt szó, hogy az óvodát kell megmenteni, ezért olyan családokat támogatnak, akiknek már van gyermekük. Most van szükség a gyermeklétszám növelésére. 

Gurdon Lajos alpolgármester egyetért Kuti Vilmos képviselő úrral.

Kádi Gábor képviselő szerint a gyermektelen házaspárok kaphatnák a fele összeget. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy azt szerette volna, ha a gyermektelen házaspárok az ingatlan vásárlásakor a fele összeget kapnák meg, és ha megszületik a gyermek, akkor jogosultak lennének a támogatási összeg másik felére. Ekkor viszont kétszer kellene lefolytatni a jelzálogjog bejegyzést, és akkor az ügyvédi költség is megduplázódik. Azt viszont jónak tartja, hogy csak egyszer kapják meg a fele összeget. Szeretne olyan házaspár is letelepedni a faluban, akiknek gyermekük van, de a házaspár egyik tagja elmúlt 40 éves. Javasolja ezt is módosítani a rendeletben. 


Kuti Vilmos képviselő szerint jelenleg a költségvetésben két család támogatása van betervezve, ha kapnak a gyermekkel nem rendelkezők is, lehet, hogy el kell utasítani a gyermekes családokat. Azt a módosítást el tudja fogadni, hogy csak a házaspár egyik tagjának kell 40 év alattinak lenni. 

Várady Attila borzavári lakos vonzónak találja a letelepedési támogatás bevezetését. Nagy segítség lenne a házat vásárlóknak, ha készülne egy lista az eladó házakról, amelyet a hivatalban megtekinthetnének. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról




2.) A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy 2015. március 1-jétől átalakult a lakásfenntartási támogatás rendszere. Az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani ezt a támogatási formát. Rendeletünk szerint az egy főre jutó jövedelem maradt a 71.250,- Ft/fő, de figyelembe kell venni a lakásnagyságot is. Az előző ülésen alkotott rendeletünkben a lakásnagyságot alacsonyan állapítottuk meg, így egy-két fő lenne csak jogosult a támogatás igénybevételére. Javaslom a rendelet-tervezetben megállapított lakásnagyságok elfogadását. 

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő magasnak tartja a lakásnagyságokat. Az egy főnél a 80 m2 még elfogadható, de a 3-4 személynél már magas. A 195 m2-es lakásnagyság már luxuslakásnak számít, aki ilyen házban lakik, az nem szorul a lakásfenntartási támogatásra. 

Kádi Gábor képviselő szintén nem tudja elfogadni, csökkentené az összes kategóriában a lakásnagyságokat. 

Gurdon Lajos alpolgármester szintén nem ért egyet a rendelet-tervezetben szereplő lakásnagyságokkal. 

Kapitány Zsolt önkormányzati osztályvezető javasolja, hogy képviselői egyeztetést követően készüljön egy új rendelet-tervezet.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal „A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása” napirend tárgyalását elnapolta a következő képviselő-testületi ülésre.


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

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy döntöttek már az óvoda zirci óvodához történő csatlakozásáról, de a mai napig nem láttak kimutatást arról, hogy pénzügyileg mit jelent ez? Mennyit spórolnak meg a csatlakozással?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy két óvónővel törvényesen nem tudnak működni. 26 óráról 12 órára csökkent a vezető óvónő óraszáma, a másik óvónőé 32 óra és a kötelező átfedésnek is meg kell lenni. A vezetői pótlék a felére 240.000,- Ft-ra csökken, azonban kb. 120.000,- Ft-os adminisztrációs költséget kell fizetni. A nagyobb megtakarítást az jelenti, hogy nem kell felvenni egy négyórás óvónőt a törvényes működés érdekében.

Kapitány Zsolt önkormányzati osztályvezető elmondja, hogy az óvoda tagintézménnyé válása esetén a négy órás óvónő bérének megtakarításán túl megoldottá válik a betegség esetén történő helyettesítés is. A zirci óvodából tudnak helyettest küldeni.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015. (III. 30.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Borzavári Manókert Óvoda 2015. 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 Önkormányzata Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát, és kérje fel 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: 2015. április 5.
	    3./ pont esetében: azonnal



4) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. időszakra szóló Gazdasági Programja
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

18/2015. (III. 30.) határozata
a 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2019. évekre vonatkozó - jelen előterjesztés mellékletét képező - gazdasági programját elfogadja. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: azonnal



5) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
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

19/2015.(III. 30.) 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 
179 146 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
180 226 ezer forint működési költségvetési kiadással,
1 080 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,
1 010 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 010 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 181 236 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 8/2015. (II. 25.) határozatot.
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: 1./-2./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./-2./3./ pontok esetében: azonnal 
                


6) Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési tervet azért kell megalkotni, mivel szeretnénk kisbuszra pályázatot benyújtani és a gépkocsi beszerzés 8 millió feletti beruházás lesz.


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2015. (III. 30.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos


7) Borzavár 02 hrsz-ú ingatlan (Tűzoltószertár) helyiségbérleti szerződése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a Tűzoltószertárra vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel szüntessék meg, és az új bérlővel a szerződést 2020. március 31-ig, 5000,- Ft/hó összegben kössék meg.

Kuti Vilmos képviselő nem ért egyet az öt évre szóló szerződés megkötésével, az már túlmegy ezen a választási cikluson. Javasolja, hogy az új szerződésben szerepeljen a bármelyik fél által 3 hónapos felmondási idő, és legyen lehetőség a bérleti díj emelésére is. Eddig az ingatlan egy helyiségét használta csak, most viszont mindhárom helyiségről szó van. 

Gurdon Lajos alpolgármester javasolja, hogy csak egy évre kössék a szerződést.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2015.  (III.30.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Magas Bakony - VSKE” Bt.-vel (8419 Csesznek, Vár u. 24.), 2012. december 01. napján, a Borzavár 03/2 hrsz. alatti „kivett tűzoltóság” művelési ágú ingatlanra megkötött bérleti szerződés 2015. március 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott Megállapodás megkötésére.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
                  	2./ pont esetében: 2015. március 31.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2015.  (III.30.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár 02 hrsz. alatti, „kivett tűzoltószertár” művelési ágú, 164 m2 területű ingatlant határozott időre - 2015. április 1. napjától 2016. március 31. napjáig - bérbe adja Kiss Sándor 8428 Borzavár, Béke u. 8. szám alatti lakosnak, havi bruttó 5.000,- Ft-ért.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ pont esetében: azonnal
                	2./ pont esetében: 2015. március 31.



8) Borzavár község Könyvtárának nyitvatartásáról szóló döntés
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

23/2015. (III. 30.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitvatartását az alábbiak szerint biztosítja:
                     
	     		Hétfő:		14.30-17.00  
	                        Kedd: 		14.30-17.00
	                        Szerda:		14.30-17.00
	                        Szombat:	  8.00-  9.30
                     
Felelős:    Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 19 óra 20 perckor berekeszti.



K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:


									        Kapitány Zsolt
									önkormányzati osztályvezető

