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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 13-án 17.00 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 
						Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető														 
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 polgármester visszavonja a 7) napirendi pont „Veszélyes fák kivágására vonatkozóan megbízási szerződés megkötésére irányuló döntés meghozatala” című előterjesztést, melyhez további árajánlatot kér és a következő képviselő-testületi ülés napirendjén fog szerepelni.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II. 13.) határozata

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

NAPIREND 
I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

    	Előadó: Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28. ) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 

	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerinti határozat meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása

		Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Falunap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Petőfi utca elején aszfaltburkolat felújítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

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

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Gartner Tamás az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármester és a képviselők határidőben leadták a vagyonnyilatkozataikat, melyeket a szabályoknak megfelelően tárolják.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadta.



2) 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II.28.) önkormányzati
 rendelet módosításáról


3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
	a)Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak 	szerinti határozat 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
4/2018. (II.13.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
Megnevezés
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel
11 906
12 000
12 000
12 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
1 934
1 860
1 860
1 860
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 
0
0
0
0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 
0
0
0
0
Bírság, pótlék- és díjbevétel
110
100
100
100
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
0
0
0
0
Saját bevételek összesen:
13 950
13 960
13 960
13 960


	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei 2018. évben és az azt követő három költségvetési évben nincsenek. 



Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


b) Borzavár Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi évi költségvetéshez képest jobb a helyzet. Általános és felhalmozási tartalékot ebben az évben sem tudtak képezni, ami elég nagy baj, de mégsem olyan feszített a 2018-as év, mint a 2017-es év volt. Továbbra is törekedni kell a bevételek maximalizálására, kiadási oldalon pedig megtakarításokat kell eszközölni, hogy az előre nem látható eseményekre fel tudjanak készülni. Sajnos ebben az évben is szükség volt az egyensúly megteremtése érdekében eredeti előirányzat szintjén rendkívüli önkormányzati támogatást beépíteni, ez azonban a tavalyi évhez képest 6.000.000,- Ft-tal kevesebb, csak 2,2 millió Ft. Az óvodai hozzájárulás a felére csökkent, egyrészt jelentősen nőtt a gyermeklétszám, ami a letelepedési és óvodáztatási támogatásnak is köszönhető, másrészt megszűntek az egyszeri tételek a tagintézmény vonatkozásában, melyek milliós nagyságrendre rúgtak. Fejlesztést is terveztünk, járdaépítést, ami két pályázati pénz bevonásával valósul meg. Kormányhatározattal már megítélt támogatásként jelentkezik egy 8.000.000,- Ft-os és egy 1.250.000,- Ft-os összeg, amely önerővel együtt összességében 11.500.000,-Ft összegben.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester pozitívumként értékeli, hogy a pályázatokhoz önerőt tudtak biztosítani. A 8.000.000,- Ft-os pályázathoz 1.500.000,- Ft-ot, az 1.250.000,- Ft-os pályázathoz pedig 800.000,- Ft-ot. A tavalyi év gazdálkodása során sok olyan kiadás szerepelt, aminek nem volt látszata, pl. az óvodai és iskolai konyha felújítása. Jelenleg folyamatban van egy LEADER pályázat, melynek beadási határideje március vége. Az önerő ehhez is biztosított.

Kérdések, hozzászólások

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, a 2017. évi költségvetési módosításnál a gépjárműadónál sok a módosítás a tervezetthez képest, 2018-nál viszont nem annyi van betervezve, mint a módosított. Ugyanez van a kommunális adónál is. 1.000.000,- Ft körül van a különbség. Olyan jól állnak, hogy ezt nem kell betervezni, vagy van valami cél, amit ebből majd fedeznek? A polgármester asszony főállású lett, ami magával hozta a bérnövekedést, de a dologi kiadás miért növekedett 1.000.000,- Ft-tal az önkormányzati igazgatásnál? Miért kell oda 2.200.000,- Ft?  2015-ben vásároltak telefont, majd 2017-ben szintén vásároltak telefont, 157.000,- Ft-ért. Kinek vásárolták a telefonokat?  Ha a polgármesteré, akkor nem kellene kétévente új telefont venni. Borzavár fizeti az egész épület fenntartását, a közös hivatal semmit sem fizet? A képviselők belegondoltak abba, hogy a következő választásig mennyi pénzbe fog kerülni a falunak a főállású polgármester? Ebből a pénzből megint lehetett volna annyi járdát felújítani, mint amit most terveznek. Reméli, hogy a most felújításra kerülő járdáknak szegélye is lesz.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy az adóbevétel képzése nem önhatalmúlag, hanem az adócsoport kimutatása alapján történik. Bodorság lenne magasabb előirányzatot tervezni, mert a bevételekhez teljesítési kötelezettség tartozik, kiadásnál pedig felhasználási lehetőség adott. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint a gépjárműadó 2017-ben 3.247.000,- Ft, 2018-ban 2.080.000,- Ft-ot terveztek. Több mint 1.000.000,- Ft a különbség.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy Borzaváron voltak olyan gazdasági változások, amelyek következtében bizonytalanná vált egyes vállalkozások részéről az iparűzési adó és gépjárműadó bevétel. Felelőtlenség lenne olyan egyensúly megteremtése a költségvetésben, ami bevételi oldalon túl van tervezve, a kiadási oldalon pedig alul van tervezve. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, hogy miért lett 1.000.000,- Ft-tal több a dologi kiadás az önkormányzati igazgatáson?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy ez nem kifejezetten a polgármester személyéhez kötődik, hanem az itteni hivatal működéséhez kapcsolódik. Ez is egy előirányzat felhasználási lehetőség, nem kötelezettség. Egyébként ezeken az előirányzatokon van pénzmaradvány.

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, a 12.150.000,- Ft-os pénzmaradványból mennyi a feladattal terhelt?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol: pályázati támogatás 1.250.000,- Ft, nulladik havi finanszírozás 971.000,- Ft, Borzavár könyv kiadás 533.000,- Ft, víziközmű bérleti díja 2.465.000,- Ft. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, ki a három fő alkalmazott a város és községgazdálkodáson? A hivatalsegéd a hivatal papírjait viszi ki a faluba, a közös hivatalnak dolgozik, miért az önkormányzat fizeti? 

Sümegi Attila jegyző válaszol, ami közvetlenül Borzavárhoz, a kirendeltséghez kapcsolódik, az a költség az önkormányzatot terheli a megállapodás alapján.

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, a civil és sportszervezetek támogatására tervezett 300.000,- Ft-ból kit fognak támogatni?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testület pályázatot írhat ki a támogatásra, vagy év közben egyedileg, határozattal dönthet a felhasználásról a testület.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a korábbi években a Segítő Kezek Házától, a Mozgáskorlátozottak Csoportjától, a Polgárőrségtől szokott kérelem érkezni.

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, a népdalkör részéről nem érkezett még kérés, hogy kapjanak egyenruhát, amiben fellépnek?

Kádi Gábor képviselő válaszol, volt már ilyen irányú próbálkozás, de nem valósult meg, mert nem tudtak a népdalkör tagjai megegyezni. Személyesen járt utána Veszprémben, hogy mennyibe kerülne a „Borzavár” feliratú blúz, de azon is vitatkoztak, nem tudtak egyezségre jutni.

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, a kommunális adó mentességnél 146.000,- Ft szerepel. Egy házra 12.000,- Ft az adó, akkor hogyan lehet 146.000,- Ft? Van, akinek több háza van és albérletbe kiadja. Ennek utána nézett a testület?

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy ezt a kimutatást az adócsoport készítette, nincs információja, hogy ez hány ingatlant érint. Ha szükséges, akkor utólag írásban válaszol.

Vajda Gyuláné borzavári lakos nem kéri utólag az információt, ezt a képviselőknek észre kellett volna venni. A Béke utcai járda is felújításra szorul. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy először azokat a járdaszakaszokat kell felújítani, amelyeket többen használnak. Egészen eddig egyetlen járdaszakasz sem lett felújítva, azóta van járdafelújítás, amióta ez a testület van.

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint a vagyonmérlegben szerepel az Emlékparkban focipálya és játszótér, 654.000,- Ft és 94.000,- Ft értékben. Valójában ott már nincs semmi. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, már megszűnt ott a játszótér és a focipálya is.

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint ezt a polgármesternek kellett volna jelezni a zirci hivatal felé, hogy vegyék ki a vagyonmérlegből. Zircen nem tudhatják, hogy ez megszűnt. A főállású polgármesternek erre jobban oda kellene figyelni.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető jelzi, hogy a város és községgazdálkodáson tévesen szerepel a 3 fő, javítja 2 főre, és javítják a kataszteri nyilvántartást is.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


4) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a közigazgatási eljárás szabályai 2018. január 1-jétől megváltoztak, hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény. Ennek következtében szükségessé vált az önkormányzati rendeletek törvényhez igazítása. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II. 19.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2014.(IX.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról



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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(II. 19.) önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról



5) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
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-testülete
5/2018.(II.13.) 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
181 210 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
181 434 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, 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
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 182 860 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön elfogadásra oly módon, hogy a működési és a 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 74/2017. (X.27.) 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


	6) Falunap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a korábban megbeszéltek alapján elkészült a falunapi rendezvény programtervezete. Ahhoz, hogy a szerződéseket meg lehessen kötni, szükséges a döntés meghozatala. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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






Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II.13.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Borzavári Falunap 2018. június 30. nappal történő megrendezésével. 

A rendezvény várható költsége: 2.125.000,- Ft, melynek fedezetét az 	Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Települési rendezvények elnevezésű dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint a szükséges megállapodások, szerződések megkötésére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2018. június 30.
                	      

7) Borzavár, Petőfi utca elején aszfaltburkolat felújítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az aszfaltburkolat felújítására három árajánlatot kért, a Kétutas Kft-től, a Zirci Építő Szolgáltató Kft-től és a Via Vomito Kft-től. A legkedvezőbb árajánlatot a Via Vomito Kft. adta.

Kérdések, hozzászólások

Kádi Gábor képviselő javasolja, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadják el, és a fennmaradó pénzt fordítsák járdafelújításra.

Gartner Tamás képviselő szintén az olcsóbb árajánlat elfogadását támogatja.

Vajda Gyuláné borzavári lakos kérdezi, a képviselő-testület miért nem veszi figyelembe azt, hogy borzavári vállalkozó is adott árajánlatot? Nem sok a különbség, viszont ők ide fizetik az iparűzési adót. Mindhárom árajánlatnál ugyanaz a táblázat van kitöltve. A fakivágás költsége 1.000.000,- Ft egy árajánlat alapján. Mekkora összegnél kell több árajánlatot kérni? 

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy az ajánlatkéréskor ugyanazon táblázat kerül kiküldésre minden ajánlattevőnek, mivel azonos műszaki tartalommal lehet összehasonlítani az ajánlatokat. A képviselő-testületnek kötelező a legkedvezőbb árajánlatot elfogadni.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, hogy 200.000,- Ft felett kell árajánlatokat kérni. 


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II.13.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borzavár, Petőfi utca elejének aszfaltburkolat felújítási munkáira a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27., adószám: 14928978-2-19) árajánlatát fogadja el bruttó 876.110,- Ft összeggel.
	    
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott költség fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Utak, hidak dologi kiadás előirányzata terhére biztosítja.

3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített vállalkozással a kivitelezési szerződés megkötésére.

Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./-2./ pont esetében: azonnal
                  3./ pont esetében: 2018. február 20. 


8) A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének 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
8/2018.(II.13.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dócziné Belecz Ágnes, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben 39 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: 

Alapszabadság:	25 munkanap/év	
Pótszabadság:		14 munkanap/év	
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 39 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 







Év
Hónap
Naptári nap megjelölése
Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2018.
január



február
1
1

március

 

április
16-22-ig
6

május
14-20-ig
5

június



július
2-8-ig, 23-29-ig
10

augusztus
13-19-ig
5

szeptember
24-30-ig
5

október



november
19-25-ig
5

december
27-28-ig
2

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Borzavár Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2018. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.


Felelős: 1.-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              3. pont esetében Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1.-3. pont esetében: azonnal, illetve folyamatos 
	        

9) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
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
9/2018. (II.13.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 3. mellékletét képező körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy Borzavár község teljes közigazgatási területe a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2. 037142) felvételi körzetébe tartozik.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: 1./ -2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
          2./ pont esetében: 2018. február 15.


10) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy január 12-én részt vett ezen a konferencián. Szita Károly polgármester úr felolvasta ezt a határozati javaslatot, amelyet a jelenlévők jóváhagytak.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018.(II.13.) határozata


1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás szervező irodát működtessenek.

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen.


Felelős: 1./ -2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ -2./ pontok esetében: azonnal


11) 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


12) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi


13) 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 17 óra 50 perckor berekeszti.


K. m. f.
                
	   

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

