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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 17-én 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház


Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester
						Lajkó Antal			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
							
     - 	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			képviselő
												
	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző

						
						
			
						

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.

Javasolja, hogy a meghívóban 1) „A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozásról döntés meghozatala” című előterjesztést 3) napirendi pontként tárgyalják.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2014. (IV. 17.) határozata


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

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1)	Játszótér kivitelezéséhez kapcsolódó döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
2)	Pályázat benyújtása a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben meghatározott közbiztonsági 	beruházás megvalósítására
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
3)	A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozásról döntés meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Játszótér kivitelezéséhez kapcsolódó döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a HungaroControl Zrt-hez játszótér kialakítására benyújtott pályázaton 1.600.000,- Ft-ot nyertünk. A beruházás megvalósításához 1.898.272,- Ft-ot kell biztosítanunk a 2014. évi költségvetésünk terhére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2014. (IV. 17.) határozata

                      
1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt-hez játszótér kialakítására vonatkozó pályázathoz csatolt Biohárs Játszóterek Nyisztor Zoltánné egyéni vállalkozó (7200 Dombóvár, Vak Bottyán u. 20.) árajánlatát 3.498.272,- Ft összegben elfogadja.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglalt beruházás megvalósítására a HungaroControl Zrt. pályázatán elnyert 1.600.000,- Ft feletti 1.898.272,- Ft összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradvány terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról a 2./ pontban foglaltaknak megfelelően.
4./	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./-2./-3./-4./ pontok estében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./-2./ pontok esetében: azonnal
                  	3./ pont esetében: 2014. május 31.
		4./ pont esetében: 2014. április 30.



2) Pályázat benyújtása a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben meghatározott közbiztonsági beruházás megvalósítására
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy 100 %-os támogatottsággal térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázatot lehet benyújtani. A község hét pontján lennének elhelyezve kamerák. 


Kérdések, hozzászólások


Kuti Vilmos képviselő támogatja a pályázat benyújtását. Javasolja, hogy a kamerákat úgy helyezzék el, hogy a hatótávolság magánterületet ne érintsen.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy törvény szerint nem is érinthet magánterületet. Erre külön fel is hívták a figyelmet.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (IV.17.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben meghatározott közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés keretében térfigyelő kamerarendszer kiépítésére az alábbiakban foglalt pénzügyi feltételekkel:

Projekt összköltsége: 8 713 778 Ft
Igényelt támogatás összege: 8 713 778 Ft
Szükséges önerő mértéke: 0 Ft


2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal 
		2. pont esetében: 2014. 04. 23.


3) A Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozásról döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdések, hozzászólások

Kuti Vilmos képviselő elmondja, hogy miután az óvoda átszervezésével kapcsolatos szeptemberi határidőre a társulási csatlakozás nem jöhet létre, nem támogatja a csatlakozást.

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselőket, nincs akadálya annak, hogy a Borzavári Manókert Óvoda 2014. augusztus 31. napjától a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként működjön tovább. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az átszervezés július-augusztus hónapokban megtörténhet. Azonban az intézmény fenntartója a Zirc és Lókút Óvodatársulás, ezért ehhez a társuláshoz is csatlakozni kell, mely az Mötv. szerint a döntés meghozatalától számított hat hónap elteltével, jelen esetben november 1-jétől lehetséges. Addig viszont egy megállapodással át kell adni a társulásnak a fenntartói jogokat. 

Kuti Vilmos képviselő nem tartja helyesnek a közelgő önkormányzati választások előtt ilyen döntés meghozatalát. Inkább működjön az óvoda továbbra is a jelenlegi formában.

Lajkó Antal alpolgármester szerint a tagintézményként történő csatlakozás sok mindent megváltoztatna, például csökkenne a vezetői pótlék, de már nem hozhatják meg a döntést, kimentek a határidőből. Nem javasolja a november 1-jei csatlakozásról történő döntést, hiszen nem tudni, hogy közülük kik indulnak, kik nyernek, lehet, hogy más testület lesz.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a társuláshoz történő csatlakozásra vonatkozó döntést most is meg lehet hozni, nincs határidő mulasztás. Azonban ameddig a csatlakozás létrejöhet, addig is az intézményt működtetni kell. Borzavár Önkormányzatának és a Zirc és Lókút Óvodatársulásnak megállapodást kell kötnie a Borzavári Manókert Óvoda finanszírozási és szakmai irányítási kérdéseiről. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester ilyen feltételekkel nem támogatja a csatlakozást. Választás előtt ilyen döntést nem lehet hozni, nem lehet az új képviselő-testületre egy társulási csatlakozási döntés végrehajtását áthárítani.   

Sümegi Attila jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodavezető vezetői megbízása 2014. augusztus 15-én lejár, pályázatot kell kiírni. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2014.(IV. 17.) határozata  

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2014. (III.26.) határozatát visszavonja.		
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen döntéséről tájékoztassa Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testületét, Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát.

Felelős: 1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester,
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
                2./ pont esetében: 2014. április 18.
Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.




K. m. f.
					



                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

