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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 23-án 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
Gartner Tamás			képviselő
Kuti Vilmos 			képviselő

     - 	távolmaradását előre jelezte:		Gurdon Lajos			képviselő

	meghívott:

Zirc város jegyzőjének képviseletében: Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási ov.			
						   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 polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

40/2013. (V. 23.) határozata



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


I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző


II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2012. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szerződés felülvizsgálata

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva nyári zárva tartásának jóváhagyása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás megszűntetéséről, valamint a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény átszervezéséről szóló döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogszabályozás támogatása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Molnár Melinda védőnő kérelmének megvitatása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 9/2008. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza a mozgóboltos árusok díjszabási tételét, 500 Ft/m2. 

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, a rendeletek felülvizsgálata során szeretnék, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok, a települési sajátosságok figyelembe vételével, egységes eljárási rendet alkalmazzanak.


Kuti Vilmos képviselő kérdezi:
	a rendelet 4. § a) pontjában a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, fényreklám elhelyezése csak üzletekre vonatkozik?
	a buszok és kamionok részére a jegyző jelöl ki területet?

javasolja, hogy a 10. § e) pontját vegyék ki,
	24. § (2) bekezdése szerint a díjat egy éven belül kell kifizetni, soknak találja az egy évet.


Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető válaszában elmondja, 
	a rendelet 4. § a) pontja csak üzletekre vonatkozik. Szükséges, hogy nagyjából egységes szabályozás alakuljon ki.
	A buszok és kamionok részére nem jegyző jelöl ki területet, ott kellene a járműveknek állni, ahol a telephelyük van vagy kijelölt parkolóhelyen.

A 10. § e) pontját ki lehet venni.
A 24. §-ban szereplő egy éves határidő csak az 1000,- Ft-os díjra vonatkozik, a többit negyedévente kiszámlázzák.

Lajkó Antal alpolgármester kérdezi, hogy a mellékletben szereplő növények telepítése kötelező jellegű?

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető válaszában elmondja, hogy a növények listája felsőbb szintű jogszabály alapján lett összeállítva.

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


14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatról


2) Beszámoló – átfogó értékelés – Borzavár községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról 2012. évben
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 

41/2013. (V. 23.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár község 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Felelős:	Sümegi Attila jegyző
		
Határidő:	azonnal


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

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy Lajkó Antal alpolgármester úr kéthavi tiszteletdíját felajánlja az általános iskolások Gyermeknap keretében szervezett kirándulásához. Bakonybélbe viszik a gyermekeket a Pannon Csillagdába.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2013. (V. 23.) határozata


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:

Támogatni kívánt cél
Támogatás összege (forintban)
Borzavári általános iskolás gyermekek kirándulásának támogatása
49 720

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


	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. május 31.
                  3. pont esetében 2013. december 31.

4) Intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozó szerződés felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az intézményi és szociális étkeztetés terén aktuálissá vált a szolgáltató váltás. Három árajánlatot kértem, a Szent Bernát Idősek Otthona kapacitáshiány miatt nem tudott ajánlatot adni. A Zirci Erzsébet Kórház a gyermekétkeztetést 430 Ft/adag, a szociális és vendégétkeztetést 610 Ft/adag áron, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium a gyermekétkeztetést 480 Ft/adag, a szociális és vendégétkeztetést 610 Ft/adag áron adja.
A Reguly Szakképző Iskola és Kollégium konyháját átvette működtetésre Zirc Város Önkormányzata és így július 1-jétől szerződést köthetünk.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

43/2013. (V. 23.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 3. számú mellékletében található árajánlat alapján, Zirc Város Önkormányzatával (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) intézményi és szociális étkeztetésre vonatkozóan szolgáltatási szerződést köt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ -2./ pont esetében: 2013. június 30.



5) Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva nyári zárva tartásának jóváhagyása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester átadja a szót az óvodavezetőnek.

Tégi Imréné óvodavezető elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan felmérték az igényeket, a szülőket írásban nyilatkoztatták, hogy igénylik-e a tervezett zárva tartás idejére az óvodai ellátást. Senki nem jelezte az igényét. Február 15-ig szülői értekezlet keretében megtörtént a tájékoztatás.

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy ez minden évben eddig is így működött, sosem volt belőle probléma. Kérdezi, amennyiben valaki mégsem tudná elhelyezni ezen idő alatt a gyermeket, van rá lehetőség, hogy a zirci óvodába vigye?

Tégi Imréné óvodavezető elmondja, hogy a zirci óvoda négy hétre zár be, természetesen a két hét alatt megoldható, hogy a szülők Zircre vigyék a gyermeket.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2013. (V. 23.) határozata

az óvoda nyári zárva tartásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva nyári zárva tartását 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 10-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



6) Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás megszűntetéséről, valamint a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény átszervezéséről szóló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Lajkó Antal Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondja, hogy a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és egyetértett a Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2013. június 30-i megszűntetésével és a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2013. július 1-jével történő átszervezésével.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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






Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2013. (V. 23.) határozata

Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás megszüntetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár Községi Önkormányzat, valamint Porva Községi Önkormányzat által a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva közös fenntartására létrehozott, Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás elnevezésű társulást - 2013. június 30. napjával - a társulási megállapodás 10.1. pontjában foglaltak alapján, Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületével egyetértésben megszünteti. 
2./ A Képviselő-testület egyetértésben Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületével úgy dönt, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva nevű intézmény fenntartója 2013. július 1. napjától Borzavár Községi Önkormányzat.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának 10.4. pontja értelmében a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva nevű intézmény által használt ingóvagyon megosztására vonatkozóan – a társulás megszűnését követő 30 napon belül - megállapodást köt Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületével.

Felelős: 	1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
		     	2./ pont esetében: azonnal
		    	3./ pont esetében: 2013. július 30.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

46/2013. (V. 23.) határozata

a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva
alapító okiratának módosításáról

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva alapító okiratának módosító okiratát 2013. július 1-i hatállyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavári Manókert Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2013. július 1-i hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.

4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.

Felelős:	1./ - 4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
	    	3./ - 4./ pontok esetében: 2013. június 5.



7) Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy törvényi kötelezettség az önkormányzati társulási megállapodások 2013. június 30-ig történő felülvizsgálata. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

47/2013. (V. 23.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2013. április 24-i ülésen jóváhagyott - a Zirci Kistérség Települési Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodás módosítását, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja. 


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Kistérség Települési  Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodás módosításának, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2013. május 31.






8) Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogszabályozás támogatása
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
                       
                               48/2013. (V. 23.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Demény Kamilla kérelmében megfogalmazott, az Országos Egészségpénztár által finanszírozott fogszabályzási szakellátást támogatja. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett támogatói nyilatkozatot megtegye. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2013. június 10. 


9) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy a költségvetés módosítása a köztisztviselők Cafetéria juttatásaihoz kapcsolódik, nem plusz pénzt jelent, csak átcsoportosítást. A köztisztviselők évek óta csak a törvény által minimálisan kötelező juttatást kapják.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2013. (V. 23.) számú határozat

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 2/2013. (I. 31.) határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lépjen.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal 


10) Molnár Melinda védőnő kérelmének megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a védőnő kerékpár vásárlására vonatkozó kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, mivel az autóbuszjáratok ritka közlekedése nehezíti a munkáját. A kerékpárral Borzavár és Porva, valamint Szépalmapuszta közötti távolságot szeretné megtenni. 

Lajkó Antal alpolgármester nem javasolja a kerékpár vásárlását, elmondja, hogy Szépalmapusztára ki lehet jutni a napi szinten működő járattal.

Kuti Vilmos képviselő szintén nem javasolja a kerékpár vételt, elmondja, hogy segítséget kell nyújtani a probléma megoldásában.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2013. (V. 23.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Melinda védőnő kerékpár vásárlására irányuló kérelmét elutasítja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozat Molnár Melinda védőnő részére történő megküldésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ azonnal
                 2./ 2013. május 31.


11) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentést tudomásul veszi.


12) 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 határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 10 perckor berekeszti.



K. m. f.



						Sümegi Attila jegyző nevében és megbízásából:



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Bereczkiné Papp Krisztina
	              polgármester					                  igazgatási osztályvezető 

