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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-én 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


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

      -	bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			képviselő
 
-	meghívottak:				Sümegi Attila			jegyző
						Kovácsné Fekete Ibolya	tagintézmény vezető
																																			 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

53/2016. (IX. 22.) határozata


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

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Törvényességi felhívás Borzavár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Idősek Napjával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár, Alkotmány u. 105. sz. ingatlan és az autóbuszmegálló közötti nyílt árok lefedése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az önkormányzati tulajdonában álló Renault gépjármű kárrendezési ügyével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
6)	Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2015/2016 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
7)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
8)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester javasolja, hogy a jelenlévő meghívott vendégre tekintettel elsőként a „Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2015/2016 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről” szóló napirendet tárgyalják. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  



NAPIREND TÁRGYALÁSA
6) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2015/2016 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

           
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2015/2016 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről  szóló beszámolót tudomásul veszi.


1) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester




Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
          
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

54/2016.(IX. 22.) határozata

a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának –  VP01-Ö/0380-1/2016 okirat számú – módosító okiratát 2016. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt – VP01-Ö/0380-2/2016 okirat számú – alapító okiratát 2016. október 1-jei hatályba lépéssel az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatosan felmerülő egyéb okiratok aláírására.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak Zirc Város polgármestere részére történő megküldésére a 1./ és 2./ pontban meghatározott okiratok törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából. 
5./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az okiratban esetlegesen fellelhető technikai hiányt pótolja. 

Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Dóczi Belecz Ágnes polgármester
		  5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: azonnal
	    4./ - 5./ pontok esetében: 2016. október 1.


2) Törvényességi felhívás Borzavár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelettel kapcsolatosan
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2016.(IX. 22.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának VEB/005/2689/2016. ügyiratszámú Törvényességi felhívását megismerte, azt megvitatta. A törvényességi felhívással egyetért.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Borzavár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervéről szóló 10/2005.(VI.1.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos jogszabálysértéseket 2018. december 31. napjáig megszünteti.

3./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy döntéséről – a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
              3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: folyamatos
                3./ pont esetében: 2016. szeptember 30.


3) Idősek Napjával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az idei évben az Idősek Napjáról történő megemlékezés keretében ajándékcsomagot szeretnének átadni a településen élő idős embereknek. Mivel jelenleg 63 év az öregségi nyugellátásra vonatkozó jogosultság, javasolja, hogy a 63 év feletti borzavári lakosok kapjanak ajándékcsomagot, összességében 300.000 Ft értékben. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2016.(IX. 22.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Napja alkalmából ajándékcsomagban részesíti a településen élő 63 év feletti lakosokat 1.800,- Ft/fő összegben. Az ajándékcsomag vásárlására legfeljebb bruttó 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében nevesített Szociális juttatások önrésze működési céltartalék terhére. 

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt ajándékcsomagok vásárlására és kiosztására. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	          2) pont esetében: 2016. október 31.



4) Borzavár, Alkotmány u. 105. sz. ingatlan és az autóbuszmegálló közötti nyílt árok lefedése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2016.(IX. 22.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár, Alkotmány u. 105. sz. ingatlan és a buszmegálló közötti nyílt árkot leburkolja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság VES-1392/2/2015 számú közútkezelői hozzájárulásában előírtak szerint.
A kivitelezési munkák elvégzésére a SchimdtGép 2002 Kft. árajánlatát fogadja el bruttó 284.480,- Ft összeggel. 
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1) pontban megjelölt munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban nevesített vállalkozással a kivitelezői szerződés aláírására.

Felelős:     1)-3) pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1)-2) pont esetében: azonnal
	            3) pont esetében: 2016. szeptember 30.


5) Az önkormányzati tulajdonában álló Renault gépjármű kárrendezési ügyével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2016.(IX. 22.) határozata

1)	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Generali 	Biztosító Zrt. által - a Borzavár Községi Önkormányzat tulajdonában lévő LCS-	525 frsz-ú Renault Trafic gépjárműre vonatkozóan kötött felelősségbiztosítási 	szerződés alapján - kifizetett 189. 481,- Ft kártérítési díjat nem téríti meg. 

2)	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat kivonat Generali 	Biztosító Zrt-nek történő megküldésére. 

Felelős:	1)-2) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2016. szeptember 30.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

