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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. augusztus 4-én 18,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános 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 
										
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

47/2015. (VIII. 4.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Fő utca és Alkotmány utca telek megosztásával kialakuló állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba vétele járda számára 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Kultúrház tetőszigetelés megrendelése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Alkotmány u. 5. sz. alatti önkormányzati lakás házi szennyvízbekötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Fekvőrendőrök kiépítése a Cuha utcán

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2015.(VIII. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.)  
önkormányzati rendelet módosításáról
 

2) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

48/2015.(VIII. 4.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről




1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
181 166 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 
181 166 ezer forint működési költségvetési kiadással,
0 e forint működési egyenleggel,
1 617 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással
1 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2 617 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 617 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 183 783 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 6/2015.(I.29.) határozatát. 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pont alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése változatlan tartalommal beépül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendeletébe. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


3) Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2015. (VIII. 4.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 58. 21-30252-1-002-00-13 Borzavár, Porva szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2016-2030. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
   
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. 11-26499-1-013-01-11 Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2016-2030. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a Bakonykarszt Zrt. részére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./,2./ pontok esetében: azonnal
    3./ pont esetében: 2015. augusztus 19.


4) Borzavár, Fő utca és Alkotmány utca telek megosztásával kialakuló állami ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba vétele járda számára 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2015. (VIII.4.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi - a Magyar Állam tulajdonában, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. (jogutódja Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1024 Budapest, Lövőház út 39.) vagyonkezelésében lévő - Borzavár 417, a Borzavár 78 , a Borzavár 38  helyrajzi számú „kivett közterület” megnevezésű ingatlanok megosztását, és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését, valamint a telekalakítás során kialakuló, járda céljára szolgáló ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat az 1./ pontban részletezett, kialakuló ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) önkormányzati feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a gyalogos forgalom nagyságnak megfelelő kialakítású járda céljára kívánja felhasználni.

3./ Borzavár Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ide értve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését, viselését.

4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített ingatlanok megosztása érdekében folytasson egyeztetéseket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságával, valamint a telekalakítási földhivatali munkarészek elkészítésére kérjen be árajánlatokat és a földmérő megbízásához készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre.

5./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borzavár 417, a Borzavár 78, a Borzavár 38 helyrajzi számú ingatlanok megosztása során kialakuló – járda céljára – szolgáló ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos feladatok során teljes jogkörben eljárjon, és az eljárásokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot megtegye.

Felelős: 1./-5./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./,3./,5./ pontok esetében: folyamatos
                4./ pont esetében: szeptemberi Képviselő-testületi ülés


5) Kultúrház tetőszigetelés megrendelése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

51/2015. (VIII. 4.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrház tetőszigetelés kivitelezési munkák elvégzésére az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt vállalkozási szerződés aláírására.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  1) pontok esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2015. augusztus 15.


6) Borzavár, Alkotmány u. 5. sz. alatti önkormányzati lakás házi szennyvízbekötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

52/2015. (VIII. 4.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti önkormányzati lakás szennyvízbekötését elkészítteti. A kivitelezési munkákra az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Általános felhalmozási tartalék terhére legfeljebb 350.000,- Ft-ot biztosít.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pontban megjelölt munkára kérjen be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozástól a munkát megrendelje.

	Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 1) pontok esetében: azonnal
	      		     2) pont esetében: 2015. augusztus 31.


7) Fekvőrendőrök kiépítése a Cuha utcán
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Hozzászólások

Kádi Gábor képviselő javasolja, hogy táblázzák át az utcákat úgy, hogy a Cuha utcából leágazó mellékutcákból kihajtó gépjárműveknek legyen elsőbbsége, ez lelassítaná a Cuha utcán egyenesen végigmenő autókat. 
Kuti Vilmos képviselő balesetveszélyesnek tartja ezt a megoldást.

Gurdon Lajos alpolgármester nem támogatja a fekvőrendőrök kialakítását, szerinte jobb lenne járdát létesíteni.  

A polgármester indítványára a képviselő-testület 0 igen szavazattal, 4 nem szavazattal az előterjesztésben szereplő „A” határozati javaslatot nem fogadta el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

53/2015. (VIII. 4. ) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cuha utca forgalmi rendjének szabályozására az előterjesztés mellékletében meghatározott 4 helyre fekvőrendőrt telepít a szükséges közlekedési jelzőtáblákkal együtt.
2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy kérjen be ajánlatokat a forgalomkorlátozó fekvőrendőrök kiépítésére, és felhatalmazza a polgármestert a megrendelésükre maximum 450ﾠ000 Ft450 000 Ft összeg erejéig.
3./ 	A Képviselő-testület a 2./ pontban részletezett költségek fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzat terhére biztosítja.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 3./ pontok esetében: azonnal 
		2. pont esetében: 2015. augusztus 31.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

