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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 29-én 17,00 órai kezdettel
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A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

80/2013. (X. 29.) határozata



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


I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

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

Előadó: Sümegi Attila jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának és Házirendjének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Idősek Napi rendezvényhez pénzügyi fedezet biztosítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár 0150/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester átadja a szót a jegyző úrnak.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés módosítását egyrészt az állami támogatás miatti módosítások pl. adóerő-képesség, gyermekétkeztetés, kompenzáció, másrészt a saját hatáskörű módosítások: átvett pénzeszközök, előző évi pénzmaradvány miatti és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások teszik szükségessé. 

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a dologi kiadásoknál kb. 185.000,- Ft-os módosítás mit jelent?

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a dologi kiadások előirányzatának teljesítése összességében 75 %-os, többletfelhasználás nem keletkezett. Szakfeladatok közötti átcsoportosításra azonban szükség lesz.

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a temetőnél bérmunkába kiadott fűnyírás 180.000,- Ft-ba került? Tavasszal a testület kifejezetten megtiltotta a fűnyírás bérmunkába történő kiadását, ennek ellenére ez történt a testület tudta nélkül.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a 180.000,- Ft nem csak a temetői fűnyírási munka ára, hanem a település teljes területének fűnyírási, fák nyesésének és elszállításának költségét is tartalmazza. Ez egy kényszer megoldás volt, mivel a karbantartó táppénzes állományban volt, közfoglalkoztatottként pedig egy nőt alkalmaz jelenleg az önkormányzat. Nem volt dolgozó, aki elvégezze a munkát a temetőben, ezért rendelte meg vállalkozótól, szerződés kötésre nem került sor. Természetesen a pénzügyi osztályvezetővel egyeztetett ez ügyben, a pénzügyi fedezet a költségvetésben biztosítva volt. 

Lajkó Antal alpolgármester szerint meg kellett volna pályáztatni a fűnyírási munkát, lehet, hogy olcsóbb lett volna. Legalább telefonon értesíteni kellett volna a képviselőket a szándékról, mivel korábban kifejezetten elzárkóztak ez elől. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

81/2013. (X. 29.) határozat

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 2/2013. (I. 31.) határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lépjen.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással rendeletet alkot:


19/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
Szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen a képviselők döntöttek a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. Az 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján rendeletben kell meghatározni a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit. Az 1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, az 1. § (1) bekezdése kiegészül egy e) ponttal: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokkal.

Kuti Vilmos képviselő egyetért a rendelet-tervezettel. Kérdezi, hogy 5 m3 fát kapnak az igénylők?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy legfeljebb 5 m3 fát kaphatnak.

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


20/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelet

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló
1/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról


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

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása következtében szükséges módosítani a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét. A rendeletben a 34. § (5) bekezdése és a 37. § (4) bekezdés alapján kell a feltételeket szabályozni. A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó szerződés kötésére a Kormányhivatal jogosult, a bevétel viszont az önkormányzatot illeti.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


21/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatról szóló
14/2013. (V. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról 



4) Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának és Házirendjének elfogadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ismerteti a határozati javaslatokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

82/2013. (X. 29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt Borzavári Manókert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával. 

2./ Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatnak Borzavári Manókert Óvoda óvodavezetője részére történő megküldésre.

Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2013. október 31.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

83/2013. (X.29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés 4. mellékleteként csatolt Borzavári Manókert Óvoda Pedagógiai Programjával. 

2./  Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatnak Borzavári Manókert Óvoda óvodavezetője részére történő megküldésre.

Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2013. október 31.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

84/2013. (X. 29.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés 5. mellékleteként csatolt Borzavári Manókert Óvoda Házirendjével. 

2./  Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatnak Borzavári Manókert Óvoda óvodavezetője részére történő megküldésre.

Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2013. október 31.


Idősek Napi rendezvényhez pénzügyi fedezet biztosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az Idősek Napi rendezvény összköltsége kb. 305.000,- Ft. A költségek nagy részét a jótékonysági bál 150.000,- Ft-os bevételéből és a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat 80.000,- Ft-os támogatásából finanszírozták. A különbséget, 75.000,- Ft-ot szükséges biztosítani az önkormányzat költségvetéséből.

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy nagyon jó volt a műsor és a zene is. Hiányolta, hogy a képviselők nem jelentek meg a polgármesteri köszöntőn. Nagyon kevesen mentek el a rendezvényre, mindössze negyven fő, ezen a későbbekben el kell gondolkodni. Korábban két alkalommal is rákérdeztem a rendezvény költségére, de mindig azt a választ kaptam, hogy az önkormányzatnak nem kell hozzá pénzt biztosítani. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszolja, hogy kevesebben vettek részt a jótékonysági bálon, így kevesebb lett a bevétel is, nem fedezte a költségeket.

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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

85/2013. (X. 29.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 27-i Idősek Napi rendezvényhez 75.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő általános működési tartalék terhére.
	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
                	      	2. pont esetében: 2013. december 31.


Borzavár 0150/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy Rippert Andrással egy éve kötöttek bérleti szerződést az új temető használatára vonatkozóan, melyet kéri további egy évre meghosszabbítani.

Lajkó Antal képviselő egyetért a bérmunkaszerződés megkötésével.

Gartner Tamás képviselő megnézte a területet, a bérlő az ingatlanon lévő épületben tartja az állatokat, egyébként a környezetet rendben tartja. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

86/2013. (X. 29.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 3. mellékletében található, a Borzavár 0150/11 hrsz-ú (új temető) ingatlanra vonatkozó, Rippert András 8428 Borzavár, Fő út 97. szám alatti lakossal kötendő bérmunkaszerződést elfogadja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett bérmunkaszerződést megkösse.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                  2./ pont esetében: 2013. október 31.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a zirci képviselő-testület által a tegnapi ülésen elfogadott SzMSz módosítás csak akkor lép hatályba, ha a borzavári és lókúti testület is elfogadja a mai napon. Borzavári kezdeményezésre történt a módosítás, melyet az ügyfélfogadás változása indokolta. Hétfőn 8,00-12,00 óráig, kedden és csütörtökön 8,00-16,00 óráig lesz ügyfélfogadás a borzavári kirendeltségen. A távozó két négyórás dolgozó helyett egy nyolcórás ügyintéző lesz, aki szerdán és pénteken Zircen fog dolgozni.  A többi módosítás csak technikai jellegű. 

Kuti Vilmos képviselő egyetért az ügyfélfogadás változásával. Kéri, hogy halaszthatatlan esetben akkor se küldjék el az ügyfelet, ha éppen nincs ügyfélfogadás. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

87/2013. (X. 29.) határozata

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


1./ Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratával 2013. november 1-i hatályba lépéssel.

2./  Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert jelen határozatnak Zirc Városi Önkormányzat Polgármestere részére történő megküldésre.

Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./  esetében: azonnal
                 2./ pont esetében: 2013. október 31.



Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van a települési hungarikumok, értékek országos értéktárban történő megjelentetésre.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester nem javasolja a települési értéktár létrehozását.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

88/2013. (X. 29.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét.


Felelős: 1-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1 . pont estében : azonnal
                  2. pont esetében: 2013. október 31.



Borzavár Községi Önkormányzat munkavédelmi, tűzvédelmi feladatainak ellátására és a munkahelyi kockázatértékelés elkészítésére megbízási szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan három árajánlat érkezett. Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Biztonság LT Kft-vel megkötni a szerződést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

89/2013. (X. 29.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Biztonság LT Kft. (8420 Zirc, Árpád u. 10.) Borzavár Községi Önkormányzat tűzvédelmi, munkavédelmi feladatainak ellátására és 
	kockázatbecslésének elkészítésére vonatkozó árajánlatát, az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok ellátására 20.000,- Ft + ÁFA/hó összeget, a kockázatbecslés elkészítésére 40.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. mellékletben szereplő általános működési tartalék terhére.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással, az előterjesztés 5. melléklete szerinti megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-2./-3./-4./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-2./ pontok esetében: azonnal
                  	3./ pont esetében: 2013. december 31.
4./ pont esetében: 2013. október 31.



Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatban statisztikát készítettek a 2013. szeptember 30-ig elvégzett ügyekről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott 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 hangzott el.

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


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 18 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

