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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 29-én 14.00 órai kezdettel
tartott alakuló üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 			polgármester	
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Kuti Róbert			képviselő
						Rippert András		képviselő
						Vajda Gyuláné		képviselő
						 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 	


valamint megjelent kb. 40 fő borzavári lakos.
					 
												 
Dombi László polgármester köszönti az alakuló ülés résztvevőit, megköszöni a választópolgárok bizalmát. 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
109/2019. (X.29.) határozata

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

NAPIREND  
Az önkormányzati képviselők eskütétele
    		Előadó: Sümegi Attila jegyző
	A polgármester eskütétele

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Dombi László polgármester
	Alpolgármester választás 

     	Előadó: Dombi László polgármester
	Az alpolgármester eskütétele

      	Előadó: Dombi László polgármester
	A polgármester tiszteletdíjának megállapítása

     		Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

     		Előadó: Dombi László polgármester

	Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

	Előadó: Dombi László polgármester
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Dombi László polgármester
	Falugondnoki szolgálat létrehozására irányuló döntés meghozatala

	Előadó: Dombi László polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgáltatásról szóló rendeletének megalkotása

	Előadó: Dombi László polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az Mötv. 28. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá.

Kéri az önkormányzati képviselőket, mondják utána az eskü szövegét. 

Az önkormányzati képviselők a képviselő-testület előtt leteszik az esküt.

Dombi László polgármester az okmányok aláírásának idejére szünetet rendel el.

	- Szünet 14,04 órától 14,06 óráig.


2) A polgármester eskütétele
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az Mötv. 63. §-a alapján a polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá.

Felkéri Dombi László polgármestert, mondja utána az eskü szövegét. 

Dombi László polgármester a képviselő-testület előtt leteszi az esküt.

Dombi László polgármester az okmány aláírásának idejére szünetet rendel el.

	- Szünet 14,08 órától 14,09 óráig.


3) Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester elmondja, hogy az Mötv. alapján a képviselő-testület az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az előterjesztés elkészítésre került, a rendelet-tervezet csak a legszükségesebb módosításokat tartalmazza. A későbbiekben bármikor lehet módosítani az SzMSz-t. Kéri a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019.(X.29.) önkormányzati rendelete
a Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  12/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról



Dombi László polgármester a rendelet kihirdetésére szünetet rendel el.

	- Szünet 14,12 órától 14,15 óráig.


4) Alpolgármester választás 
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester Kuti Róbert képviselőt javasolja alpolgármesternek megválasztani, mivel a választáson Kuti Róbert képviselő kapta a legtöbb szavazatot, valamint hasonlóak az elveik, elképzeléseik a jövőt illetően.

Megkérdezi Kuti Róbert képviselőt, vállalja-e a jelölést?

Kuti Róbert képviselő vállalja a jelölést.

Dombi László polgármester elmondja, hogy az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. A bizottság elnökének Gyöngyösi István képviselőt, tagjainak Rippert András és Vajda Gyuláné képviselőket javasolja.

Kéri, hogy nyilatkozzanak, vállalják-e a jelölést?

Gyöngyösi István, Rippert András és Vajda Gyuláné képviselők vállalják a jelölést.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2019. (X.29.) határozata
a Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választására vonatkozó titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság elnökének Gyöngyösi István képviselőt, tagjának Rippert András és Vajda Gyuláné képviselőket választja meg.

      Felelős:  Dombi László polgármester
      Határidő: azonnal


Dombi László polgármester a titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el.

	- Szünet 14,18 órától 14,21 óráig.

Gyöngyösi István a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely szerint a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2019. (X.29.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kuti Róbert önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos okiratok elkészítésére.

Felelős: 1.-2. pont esetében: Dombi László polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetében: azonnal


5) Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester kéri Kuti Róbert alpolgármestert, mondja utána az eskü szövegét. 

Kuti Róbert alpolgármester a képviselő-testület előtt leteszi az esküt.

Dombi László polgármester az okmány aláírásának idejére szünetet rendel el.

	- Szünet 14,25 órától 14,26 óráig.


6) A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Mötv. összegszerűen határozza meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját, mely az államtitkár illetményéhez igazodik. A főállású polgármester illetménye az államtitkári illetmény 40 %-a, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja pedig a főállású polgármester illetményének az 50 %-a. Mindezek alapján az államtitkár illetménye 997.170,-Ft, a főállású polgármester illetménye 398.868,-Ft, a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja pedig 199.434,- Ft. Ezen felül a polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott, 29.915,- Ft összegű költségtérítésre jogosult, melyről jogszerűen lemondani nem lehet.

Dombi László polgármester bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal – Dombi László polgármester nem szavazott - határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2019. (X.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dombi László István polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésében, a (4) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben foglaltak alapján számított 199.434,-Ft összegben, illetve az illetményszámfejtéshez kerekítve 199.400 Ft összegben állapítja meg 2019. október 13. napjától.

Felelős: Sümegi Attila jegyző 
Határidő: azonnal


7) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester elmondja, hogy az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át, vagyis a 179.491,- Ft-ot. Ezen felül tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Kuti Róbert alpolgármester bejelenti, hogy csak az önkormányzati képviselői tiszteletdíj összegére tart igényt.

Dombi László polgármester jelzi, hogy a képviselői tiszteletdíj összege bruttó 25.000,- Ft. Mivel a költségtérítésről nem lehet lemondani, ezért 21.800,- Ft lenne a tiszteletdíj és 3.270,- Ft a költségtérítés, összességében 25.070,- Ft.

Kuti Róbert alpolgármester bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal – Kuti Róbert alpolgármester nem szavazott - határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2019. (X.29.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kuti Róbert társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 21.800,- Ft összegben állapítja meg 2019. október 29. napjától.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos okiratok elkészítésére.

Felelős: 1.-2. pont esetében: Dombi László polgármester
Határidő: 1.-2. pont esetében: azonnal


8) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester jelzi, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet 37. §-a szerinti Ügyrendi Bizottság tagjainak Vajda Gyuláné és Rippert András képviselőket, elnöknek Gyöngyösi István képviselőt javasolja.

Megkérdezi a képviselőket, vállalják-e a jelölést?

Vajda Gyuláné, Rippert András, Gyöngyösi István képviselők vállalják a jelölést.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2019. (X.29.) határozata
az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Vajda Gyuláné képviselőt választja meg.

Felelős: Dombi László polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:  



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2019. (X.29.) határozata
az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztásáról

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának Rippert András képviselőt választja meg.

Felelős: Dombi László polgármester
Határidő: azonnal


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2019. (X.29.) határozata
az Ügyrendi Bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság tagjának és elnökének Gyöngyösi István képviselőt választja meg.

Felelős: Dombi László polgármester
Határidő: azonnal


9) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester elmondja, hogy az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztés kiküldésre került, ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2019. (X.29.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Borzavár község közigazgatási területére vonatkozó – a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal hivatalvezetőjének az 1/2019. (II.27.) rendelkezésében meghatározott – kötelező felvételt biztosító általános iskola a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.)
2./ Közli, hogy a település jegyzőjének nyilvántartása alapján a Borzavár községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi (feladatellátás helye szerinti) bontásban a következő:
	Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
	(8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2.)	HH tanuló: 2 fő    
3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére történő megküldésére.
 
Felelős: 1./-3./ pontok esetében: Dombi László polgármester
Határidő: 1./-3./ pont esetében: azonnal


10) Falugondnoki szolgálat létrehozására irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester elmondja, hogy jogszabályi változás következtében, a lakosságszám 600 főről 800 főre történő emelésével, 2020. január 1-jétől Borzavár is létrehozhat falugondnoki szolgálatot. Az előző képviselő-testület benyújtott egy pályázatot falugondnoki autóra vonatkozóan. A pályázat eredményétől függetlenül, a jelenlegi önkormányzati tulajdonú autóval is indíthatják a falugondnoki szolgálatot, melyhez Szakmai programmal kell rendelkezni. A Költségvetési törvény alapján 4.250.000,- Ft állami támogatás jár a szolgálat működtetésére.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2019. (X.29.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2020. január 1. napjától Falugondnoki szolgálatot kíván működtetni.
	A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szolgálat működéséhez szükséges szabályzatok, utasítások elkészítésére, módosítására és kiadására.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgálat működtetéséhez legkésőbb 2020. január 1-jéig közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen a szolgálatban alkalmazandó személlyel, továbbá gondoskodjon az érintett személy beiskolázásáról.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési engedély megkérésével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye. 




Felelős: 	1. 3. és 4. pontok esetében: Dombi László polgármester
                        2. pont esetében: Dombi László polgármester és Sümegi Attila jegyző
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
		2. és 3. pontok esetében: 2019. december 31.
                        4. pont esetében: 2019. november 4.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2019. (X.29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat „Falugondnoki Szolgálat” Szakmai Programját – az előterjesztés 1. melléklete szerint – a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Dombi László polgármester
Határidő: azonnal


11) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgáltatásról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Dombi László polgármester

Dombi László polgármester elmondja, hogy az előző napirendnél kinyilvánította a képviselő-testület a falugondnoki szolgálat indítását. Ehhez szükséges a falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet megalkotása, mely tartalmazza a szolgáltatás célját, feladatait.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (XI.4.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról


Dombi László polgármester az alakuló ülést 14 óra 45 perckor berekeszti.

K. m. f.
             
	        Dombi László  					            Sümegi Attila
	         polgármester					                     jegyző 

