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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 31-én 17,25 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme


Jelen vannak:

-	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
Lajkó Antal			alpolgármester
Gartner Tamás			képviselő
Gurdon Lajos			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.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd javasolja, hogy a “Vegyes ügyek” keretében tárgyalják “A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése” című előterjesztést.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2013. (I. 31.) határozata


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


1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2.	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva állami fenntartásához szükséges vagyonkezelési szerződés elfogadása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
3.	Szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
4.	Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet étkeztetésre vonatkozó szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	5.   Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft-vel szállítási megállapodás kötése	
	       Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
6.	Vegyes ügyek
- A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester





NAPIREND TÁRGYALÁSA


1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadása
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

4/2013. (I. 31.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét, az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


2. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva állami fenntartásához szükséges vagyonkezelési szerződés elfogadása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2013. (I. 31.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. mellékletében található, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő vagyonkezelési szerződést, annak mellékleteivel együtt 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. február 4.    



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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013. (I. 31.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. mellékletében található, az általános iskolás tanulók étkeztetésének biztosítására fordított 3 órás munkavégzés költségének viseléséről szóló megállapodást 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. február 4.    



3. Szociális célú tüzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a szociális célú tűzifára pályázatot nyújtottak be, sajnos több igény lenne, mint a rendelkezésre álló mennyiség. 

Lajkó Antal alpolgármester kérdezi, hogy mennyi fát lehet szétosztani?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester közli, 6 m3 fát kaptak.

Kuti Vilmos képviselő javasolja, hogy jövedelemhatártól tegyék függővé a jogosultságot.

Sümegi Attila jegyző elmondja, az 59/2012. (XI. 28.) BM. rendelet előírja, hogy mely szociális juttatásokra jogosultakat kell a tűzifa igénylésnél előnyben részesíteni. A szociális ellátások jövedelemhatárhoz kötöttek, tehát a megítéléskor már érvényesült ez a szabály.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete

        a szociális tűzifa juttatás szabályairól



4. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet étkeztetésre vonatkozó szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kuti Vilmos képviselő magyarázatot vár arra, hogy mi ez az időhúzás? Fél éve tervezik már, hogy szolgáltatót váltanak. Nincsenek megelégedve az emberek a Kórházból szállított étellel. Úgy gondolja, nekik is megfelelne a Reguly Antal Szakképző Intézet konyhájáról szállított étel akkor is, ha nem adnak ajánlatot. Nyilván nekik is annyiért adnák az ételt, mint a többi tőlük szállító önkormányzatnak. 

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a Reguly Antal Szakképző Intézet konyhája átszervezés alatt áll, nem köthet szerződést. Zirc Városi Önkormányzat fogja üzemeltetni, jelenleg gazdaságossági számítások folynak, ezt követően döntenek a további működtetést illetően. 

Lajkó Antal alpolgármester szintén rossz visszajelzéseket hall az ételre minőségére vonatkozóan. Javasolja, márciusban újra meg kell vizsgálni a szolgáltató váltás lehetőségét. 


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013. (I. 31.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. 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. február 05.



5. Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft-vel szállítási megállapodás kötése	
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

8/2013. (I. 31.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 2. számú mellékletében található, a Z + D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. (8360 Keszthely, Hévízi út 130.) szállítási megállapodását elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett megállapodás aláírására.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2013. február 05.




6. Vegyes ügyek
- A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Lajkó Antal alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.január 24-i ülésén meghozta döntését, egyetért a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva felvételi körzethatárával.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2013. (I. 31.) határozata

1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2. 037142) felvételi körzete Borzavár és Porva községek teljes közigazgatási területe.  
2. Kinyilvánítja, hogy Borzavár községi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a jegyzői nyilvántartásban nem szerepel. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal részére történő eljuttatására. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: azonnal
                3. pont esetében: 2013. február 1.
	   


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.




K. m. f.




           Dócziné Belecz Ágnes 					Sümegi Attila
	      polgármester					                  jegyző





