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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 27-én 9.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			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 meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javasolja, hogy a „3) Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2017. (X. 27.) határozata

„Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” 
című napirendi pont
 zárt ülésen történő tárgyalásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel az önkormányzat a vagyonával rendelkezik és a napirend nyilvános tárgyalása az ügyfél érintett üzleti érdekét sérti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


Kuti Vilmos képviselő javasolja, hogy a „Borzavár története című helytörténeti könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést vegyék le a napirendről, mivel nem önkormányzati ügy, nem indokolt rendkívüli ülésen történő tárgyalása, halasszák el a rendes képviselő-testületi ülésre, amikor mindegyik képviselő jelen tud lenni.  

Dócziné Belecz Ágnes polgármester nem ért egyet a képviselő úrral, csak a könyv kiadásának idejét hosszabbítanák meg, már a nyomdában kellene lennie a könyvnek. 

A polgármester szavazásra bocsátja Kuti Vilmos képviselő úr javaslatát, mely szerint a „Borzavár története című helytörténeti könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést vegyék le a napirendről.

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal nem támogatja a javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2017. (X.27.) határozata

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

NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
	Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala

	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

	      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár története című helytörténeti könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Zárt ülés keretében
3)	Letelepedési támogatással kapcsolatos döntés meghozatala 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
    a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2017.(X.27.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
189 353 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
189 577 ezer forint működési költségvetési kiadással,
224 ezer forint működési hiánnyal,
1 650 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 426 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 426 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel, 
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 191 003 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 9/2017. (I.26.) határozatát. 
4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal        

b) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2017.(XI.6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28.) 
 önkormányzati rendelet módosításáról


2. Borzavár története című helytörténeti könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a könyv írója a lektorálási költségekre kért támogatást a képviselő-testülettől. Egy ajánlat érkezett, november 30-i időpontot jelölt meg benne. A könyvben olyan személyek is szerepelnek, akik Borzavárról indultak, és akik Borzavárra érkeztek. Az ő életútjukat, sikereiket írja le. Ezen személyek listáját nem ismeri, a jegyzéket nem látta. 

Kérdések, hozzászólások

Kádi Gábor képviselő tudomása szerint, Bakonyi úr kérésüknek megfelelően betette azt a dolgot a könyvbe, ami első körben kimaradt. Így már tudja támogatni a könyvkiadást.

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy Bakonyi József munkáját elismeri, biztos, hogy rengeteg munka van benne. Azzal egyet tudna érteni, hogy pl. falunap keretében kapjon valamiféle elismerést, mivel a könyv a faluról szól. A könyv kiadása viszont nem önkormányzati feladat, két képviselőt eleve kizártak a döntésből, mivel délelőtt van az ülés és ők dolgoznak, nem tudnak jelen lenni, nem ismerik a véleményüket. Mivel szűkösek az anyagi források, más önkormányzati feladatra sem jut pénz, ezért nem támogatja a könyvkiadás költségének átvállalását. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy az ülést nem azért tették délelőttre, hogy a két képviselő ne tudjon jelen lenni, máskor is volt már délelőtt ülés. Képzésre megy a jövő héten hétfőn és kedden, ezért nem lehet ülést tartani. 

Kádi Gábor képviselő szerint a másik két képviselő jelezte volna a polgármester felé, ha kérdése lenne az anyaggal kapcsolatban.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal határozatot hoz:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2017. (X.27.) határozata


1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár története 	című helytörténeti könyv stilisztikai, anyanyelvi lektorálási munkáira Pribelszki Judit 8411 Veszprém, Zsilip u. 7. szám alatti lakos ajánlatát elfogadja.
2)	A Képviselő-testület az 1) pontban nevesített munka elvégzéséhez 	115.000,-Ft megbízási díj és annak járulékai összegéig biztosít fedezetet az 	Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet terhére. 
3)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban nevesített 	személlyel megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	    Határidő: 1) és 2) pont esetében: azonnal
		          3) pont esetében: 2017. november 10. 


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 9 óra 24 perckor berekeszti.


K. m. f.
                
	   
	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

