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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 22-én 18.15 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
						Várszegi Bernadett		főépítészi referens														 
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.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2017. (XII.22.) határozata

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

NAPIREND 
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
	Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A közterületek használatáról szóló 14/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és a településkép védelméről szóló rendelet megalkotásáról szóló döntései 

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és együttműködési megállapodás megkötésére irányuló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

	Szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések megkötése 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 
2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról




2) A közterületek használatáról szóló 14/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017.(XII.27.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
14/2013.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


3) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és a településkép védelméről szóló rendelet megalkotásáról szóló döntései 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Várszegi Bernadett főépítész referens elmondja, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv tervezete a korábbi határozatnak megfelelően megküldésre került a jogszabályban meghatározott szerveknek. A véleménynyilvánítás határideje december 21-én lejárt. Két vélemény érkezett, melyek a képviselőknek kiküldésre kerültek. A véleményeknek megfelelően módosításra került a kézikönyv. 

Ismerteti a véleményeket.

A rendelet szövegében is javasoltak változtatásokat. Ennek megfelelően törlésre került az 1. §, mely a rendelet céljával, a 2. § (1) bekezdése, mely a rendelet hatályával foglalkozott. Az állami főépítész állásfoglalása alapján a Helyi Építési Szabályzat településképi rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezését önálló eljárásban kell hatályon kívül helyezni, így a 22. § is törlésre került. 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2017. (XII.22.) határozata
Borzavár község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. mellékletét képező Borzavár község Településképi Arculati Kézikönyvét.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott kézikönyvet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott módon  15 napon belül tegye közzé, továbbá küldje meg vagy mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé a Korm. rendeletben meghatározott szerveknek.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ esetében: azonnal
	     2./ pont esetében: 2018. január 6.




Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért a módosításokkal és a módosított rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről



4) Intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátási és együttműködési megállapodás megkötésére irányuló döntés meghozatala
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
91/2017.(XII.22.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában nevesített intézményi gyermekétkeztetés feladat ellátása tárgyában 2018. évre Zirc Városi Önkormányzattal Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátási és együttműködési megállapodást kíván kötni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletéhez csatolt Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és együttműködési megállapodás tartalmával kapcsolatos pontosítások érdekében Zirc Városi Önkormányzat polgármesterével szükséges egyeztetéseket lefolytassa. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetett Intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladat-ellátási és együttműködési megállapodást aláírja.


Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ és 3./ pontok esetében: 2017. december 31.


5) Szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések megkötése 
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
92/2017.(XII.22.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy normál szociális étel vásárlására vonatkozóan 2018. január 1. napjától, határozatlan időre a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központtal (8420 Zirc, Alkotmány u. 14.) szolgáltatási szerződést köt.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy diétás szociális étel vásárlására vonatkozóan 2018. január 1. napjától, határozatlan időre a Szent Bernát Idősek Otthonával (8420 Zirc, Köztársaság u. 2.) szolgáltatási szerződést köt.

3./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban részletezett szerződések megkötésére és aláírására.
4./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szerződésmódosításra, amennyiben az 1./ és 2./ pontokban meghatározott szolgáltatók térítési díjai 2018. évben módosulnak.

Felelős:  1./-4./  pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.-2./ pontok esetében: azonnal
                  3./ pont esetében: 2017. december 31.
                  4./ pont esetében: folyamatos


6) Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Gartner Tamás képviselő javasolja, hogy a közmeghallgatást december elején vagy novemberben tartsák meg.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért a közmeghallgatás november hónapban történő megtartásával, és a módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2017.(XII.22.) határozata
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét jelen határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos


7) Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
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
94/2017.(XII.22.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzést végző szerv részére.


      Felelős:	1. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              	2. pont esetében: Sümegi Attila jegyző
      Határidő:	1. pont esetében azonnal
                	2. pont esetében 2017. december 31.


8) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi

9) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 18 óra 35 perckor berekeszti.


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

