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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 17-én 17.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli 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 

-	valamint megjelent 1 fő borzavári lakos és 1 fő borzavári ingatlantulajdonos
												
												 												 
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
58/2017. (VIII.17.) határozata

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

NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
	Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

	A Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonkezelői szerződésének módosítása 
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy korábbi ülésen a képviselő-testület a rendeletmódosítás tartalmával egyetértett. Véleménynyilvánítás céljából megkeresték az érintett hatóságokat, az illetékes környezetvédelmi hatóságot és a Veszprém Megyei Önkormányzatot. Mindkét hatóság javasolta a rendelettervezet elfogadását. A módosításban „az épület 10 méteres körzetén belüli terület” helyébe „az ingatlan 10 méteres körzetén belüli terület” szövegrész került, valamint kiegészült szankciók alkalmazásával.

Kérdések, hozzászólások
Kuti Vilmos képviselő kérdezi, ha valakinek közvetlenül a háza mellett van a járda, vagy ha pár méterre van a járda a háztól, mindenképpen a 10 méteres szakasz vonatkozik rá?
Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy ugyanaz a rendelkezés vonatkozik rá, nincs eltérő szabályozás.
Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy mi a helyzet, ahol nincs járda? Szerinte értelmezhetetlen.
Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy ez központi rendelet.
Sümegi Attila jegyző szintén jelzi, hogy központi jogszabály alapján készült a rendelettervezet.
Fehér István borzavári lakos kérdezi, milyen szabály vonatkozik a rendeletalkotásra? A Szervezeti és Működési Szabályzat 31. § (1) bekezdése szerint a rendelet alkotásához, módosításához nem kell összehívni lakossági fórumot? 
Sümegi Attila jegyző válaszol, lakossági fórumot nem kell tartani. Jogszabály írja elő, hogy kiket kell bevonni egy rendeletalkotási folyamatba. Ebben az esetben a környezetvédelmi hatóságot és a megyei önkormányzatot kell megkeresni véleménynyilvánítás céljából. Ez megtörtént, az érintett szerveket megkeresték, a véleményüket megküldték. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.
Fehér István borzavári lakos szerint a rendelet előírja, hogy az ingatlan 10 m-es körzetében kell a füvet lenyírni, korábban 1 m-ről volt szó, ő megbeszélés alapján 5 m-t nyír. Akkor mi a helyzet?
Sümegi Attila jegyző ismerteti a rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontját:
„Az ingatlanhasználónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai: az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, járda hiányában egy méter 	széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az ingatlan 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése…”
Kukoda Vilmos borzavári ingatlantulajdonos kérdezi, ha az ingatlan előtt 1 m-es körzetben kell a füvet lenyírni, akkor az ő esetében az ingatlan előtt lenyírja és az ingatlan oldalánál ki fogja nyírni a füvet? 
Sümegi Attila jegyző válaszol, a sarokteleknek két előkertje van, mindkét oldala ingatlan előtti területnek minősül. 
Kukoda Vilmos szerint járda és járda között különbséget tesznek. Ne legyen olyan, hogy barátnak, ismerősnek lenyírják a füvet, másnak meg nem. Jegyzőkönyvbe kéri rögzíteni, hogy a rendelet egységesen mindenkire vonatkozzon!  
Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy ilyen eddig sem volt. Arra lesz jó a rendeletmódosítás, hogy a továbbiakban egységesen tudjanak szabályozni.  

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017.(VIII. 18.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2) Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a költségvetés készítésekor már kiderült, hogy a várható adóbevétel kiesés miatt igénybe kell venni a rendkívüli önkormányzati támogatást, melyre szeptember 30-ig lehet az igényt benyújtani. A pénzügyi osztályvezető asszony előkészítette pályázatot, 8.394.694,- Ft-ot igényelnek. 

Kérdések, hozzászólások
Fehér István borzavári lakos kérdezi, van Borzaváron működőképes óvoda? 5.299.000,- Ft a hiány. Hány gyermek jár oda? A közös hivatal fenntartása plusz 2.130.000,- Ft, tervezve volt 3.100.000,- Ft. Hova szaladt el ennyire a költség?
Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy működőképes az óvoda és szeptembertől 21 gyermek fog odajárni. 
Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy az éves hozzájárulás összege nem változott, az maradt 3.196.000,- Ft. A 2.130.667,- Ft-ot nem pluszként kell hozzátenni, hanem ezt az összeget kérjük az államtól támogatásként a központi költségvetésből. Az eredeti számok nem változtak egyik feladatnál sem, ebből az összegből kérjük támogatásként az előterjesztés második oszlopában jelzett összeget.
Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy mikor került fel a honlapra a testületi ülés anyaga? 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy kedden kifüggesztették a hirdetőtáblákra és a boltokba a meghívókat, a honlapra szerdán került fel az anyag.  
Sümegi Attila jegyző jelzi, hogy ez rendkívüli képviselő-testületi ülés és ülés előtt egy nappal is elég, hogy feltegyék a honlapra.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2017. (VIII. 17.) határozata

1./ Borzvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” keretében az alábbi feladatellátásokhoz kapcsolódóan az alábbi kötelezettségek rendezése érdekében:

Igazgatási feladatok ellátása
2.302.674 forint
ebből: 

- Zirci Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása
2.130.667 forint
- Zirci Járási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok ellátása
172.007 forint
Óvodai feladatok ellátása
5.299.333 forint
Szociális alapellátási feladatok ellátása
420.647 forint
Egészségügyi alapellátás (központi háziorvosi ügyeleti feladat ellátása)
372.040 forint
Igényelt támogatás összege:
8.394.694 forint

2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített feladatellátásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeit elismeri. 
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 1. pontban nevesített kötelezettség teljesítését önerőből nem tudja finanszírozni.

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1-3. pontok esetében: azonnal
		4. pont esetében: 2017. augusztus 25.



	3) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésének feltételei ugyanazok, mint az előző években, a benyújtási határidő augusztus 25. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2017. (VIII. 17.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a belügyminiszter által  a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 9. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás igénybevételére meghirdetett pályázatra. 
	A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat által igényelhető maximális 82 erdei m3 keménylombos tűzifához kapcsolódó támogatás kerüljön igénylésre. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletben szereplő Szociális juttatások önrésze működési céltartalék terhére biztosítja a támogatás igényléséhez kapcsolódó saját forrás (legfeljebb 104.140,- Ft önrész, továbbá a tűzifa szállításával összefüggő költségek) fedezetét.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3. pontban említett eseménnyel kapcsolatban – a pályázat sikerességétől függően - a költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1. - 3. pontok esetében: azonnal
                 4. pont esetében: 2018. február 15.
                 5. pont esetében: a támogatás előirányzatának kiközlését követően azonnal


4) A Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer vagyonkezelői szerződésének 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-testületének
61/2017. (VIII. 17.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti "VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS A BAKONYKARSZT Zrt. és Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat, Porva Községi Önkormányzat, Olaszfalu Község Önkormányzata, Nagyesztergár Községi Önkormányzat, Dudar Községi Önkormányzat, Bakonynána Községi Önkormányzat, Csetény Község Önkormányzata, Szápár Község Önkormányzata, Tés Községi Önkormányzat, Bakonyoszlop Községi Önkormányzat, Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat, Csesznek Községi Önkormányzat között, a Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozólag" szerződést jóváhagyja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban jóváhagyott vagyonkezelési szerződés módosítás aláírására.

   

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	    2) pont esetében: a Zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásáért felelős 						önkormányzatok szerződés jóváhagyása



5) Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 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
62/2017. (VIII. 17.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 45. sorszámú 11-26499-	1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért 	felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által a 2018-2032. évek közötti 	időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

2./	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a 	Bakonykarszt Zrt. részére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./pont esetében: azonnal
    2./pont esetében: 2017. augusztus 31.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2017. (VIII. 17.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 58. sorszámú 21-30252-	1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező Borzavár-Porva szennyvízelvezető és -tisztító 	víziközmű-rendszer ellátásáért felelős egyik önkormányzata a Bakonykarszt Zrt. által 	a 2018-2032. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
2./	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot megküldje a 	Bakonykarszt Zrt. részére.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./pont esetében: azonnal
    2./pont esetében: 2017. augusztus 31.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.


K. m. f.
	


	
                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 



						

