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Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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A képviselő-testületi ülés helyszíne: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Borzavári Kirendeltsége


Jelen vannak:


-	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
Gurdon Lajos			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

     - 	távolmaradását előre jelezte:		Lajkó Antal			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő

     -	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző
						



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.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja, hogy az alábbi előterjesztést „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg:
- Kultúrház használatba adása rendezvény tartása céljából


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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2013. (III. 29.) határozata



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




I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1)	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
            Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2)	A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

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

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

5)	Orvosi Rendelő felújítási munkálataira vonatkozó döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

6)	Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel étkeztetésre vonatkozó szerződés meghosszabbítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

7)	Óvodai felvételi körzethatár megállapítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

8)	Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

9)	Borzavár Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
	   Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

      10) Borzavár Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve
        		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

11)	Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok.)
- Kultúrház használatba adása rendezvény tartása céljából
   Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


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



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, annyiban változna a térítési díjakról szóló rendelet-tervezet, hogy bekerülne a 2. számú mellékletbe a következő mondat: „Vendégétkezők térítési díja: 660,- Ft/fő/nap.”

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy az önköltség számításánál figyelembe lehet venni az ételszállító bérét és a kocsifutást?

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az önköltség számításának módját törvény határozza meg. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének a különbözete.

A polgármester indítványára a képviselő-testület – az elhangzott pontosítást figyelembe véve - 3 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

az intézményi térítési díjakról


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

7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
15/2012. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról


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

8/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
1/2011. (II. 6.) 
önkormányzati rendelet módosításáról
2) A Veszprémi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2013. (III. 29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Dr. Ipsits Csaba r. alezredes Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő kinevezésével.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozat Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata részére történő megküldésére. 

Felelős: 1./ - 2./ esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2013. március 31.



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

Dócziné Belecz Ágnes polgármester az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának a múlt évben már nem volt borzavári lakos tagja, ezért nem szeretné támogatásban részesíteni a csoportot. A határozati javaslatok közül a „B” alternatívát javasolja elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2013. (III. 29.) határozata



1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának támogatási kérelmét elutasítja.

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozat Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportjának történő megküldésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                 2./ 2013. április 5.



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

Dócziné Belecz Ágnes polgármester 30.000,- Ft összegű támogatást javasol a borzavári Nyugdíjas Klub részére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2013. (III. 29.) határozata



1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a borzavári Nyugdíjas Klub részére 30.000,- Ft összegű támogatási keretet biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére. 
2.	Az összeg a költségvetésben elkülönítésre kerül, mely a Nyugdíjas Klub által szervezett összejövetelekkel, kirándulásokkal kapcsolatos költségek fedezetére használható.
3.	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:  1. pont esetében: azonnal
                	      2. pont esetében: folyamatos
                        3. pont esetében: 2013. május 31.





5) Orvosi Rendelő felújítási munkálataira vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2013. (III. 29.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi rendelőnél (Borzavár, Alkotmány u. 1/B.) a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete járványügyi felügyelője által 2012. november 23-án megtartott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése tárgyában a beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.
2)	A Képviselő-testület a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére biztosítja.
3)	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében 2013. április 5.
                  2) pont esetében: azonnal
                  3) pont esetében: 2013. május 31.



6) Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel étkeztetésre vonatkozó szerződés meghosszabbítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az előterjesztés 4. számú mellékletét képező szolgáltatási szerződés 7.2 pontjában a „Zirc Városi Bíróság” helyébe a „Zirci Járási Bíróság” elnevezés kerül.


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület - figyelembe véve az elhangzott pontosítást – 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2013. (III. 29.) határozata



1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 4. számú mellékletében található, a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (8420 Zirc, József Attila út 17.) intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződését elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés aláírására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2013. március 31.



7) Óvodai felvételi körzethatár megállapítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2013. (III. 29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.) felvételi körzete Borzavár és Porva községek teljes közigazgatási területe.  
2./ Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat köznevelési információs rendszerben történő közzétételre.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2013. március 31.
	   


8) Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2013. (III. 29.) határozata

1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő képviselői keret működési céltartalék előirányzat terhére az alábbi támogatást nyújtja:

    Támogatott megnevezése		               Támogatott összeg (forintban)
	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda			        49.720,-
			Borzavár-Porva					

2.	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

3.	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban említett eseménnyel kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.



Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. pont esetében azonnal
                  2. pont esetében 2013. április 15.
                  3. pont esetében 2013. december 31.



9) Borzavár Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2013. (III. 29.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2018)

1.	Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2.	A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
3.	Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4.	Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai:
a)	A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
b)	Használatba-, bérbeadás
c)	Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása.

a)	Vagyon értékesítése:
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell végezni.

b)	Bérbeadás útján történő hasznosítás:
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint földterületek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében lehetséges. Törekedni kell arra, hogy bérlet útján hasznosítható helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek érdekében a folyamatos pályáztatás szükséges.

c)	Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás:
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.

5.    A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani.
		

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023)

1.	A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál.

2.	A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést.

3.	A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata.

4.	Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos



10) Borzavár Község Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2013. (III. 29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, szolgáltatást, építési beruházást nem tervez.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

                		
11) Egyéb ügyek

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezett a Kultúrház bérlésére vonatkozóan. Jótékonysági bált szeretnének tartani 2013. április 6-án 19,00 órától 03,00 óráig. A bevételből a gyermeknapi rendezvényt és a Faluszépítő Egyesületet kívánják támogatni.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2013. (III. 29.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gurdon Lajosné Borzavár, Diófa u. 1. szám alatti szervező részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a Kultúrházat a 2013. április 6-án 19,00 órától 03,00 óráig tartandó Jótékonysági bál tartása céljából. A rendezvény lebonyolításához szükséges engedélyek beszerzése a szervező kötelessége. A Kultúrházat az átadás állapotának megfelelően kell visszaszolgáltatni. 

2)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat kivonata szervező részére történő megküldésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében azonnal
                  2) pont esetében 2013. április 3.



12) 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 határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.







Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 11 óra 00 perckor berekeszti.


K. m. f.





                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                       jegyző





