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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 26-án 18,00 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 
						Kuti Vilmos 			képviselő

     -	bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő

-	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző 
										
												
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

62/2015. (X. 26.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Önkormányzati rendelet alkotása
A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

	Borzavár, Szépalmai utca felső szakaszán a megsüllyedt útburkolat javítása, felújítása

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A 2014. évi választások óta eltelt időszak önkormányzati célkitűzéseinek teljesülésével kapcsolatos premizálási döntéshozatal

	Előadó: Gurdon Lajos József alpolgármester
	Víziközmű vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató a Magyar Államkincstár által 2015. október 14. napján lefolytatott helyszíni ellenőrzésről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2015.(XI. 2.) önkormányzati rendelete
a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló
 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


2) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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







Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2015.(X.26.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a személyes gondoskodás keretébe tartozó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját és szervezeti kereteit.    
	A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Borzavár Községi Önkormányzat tekintetében 2016. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, azaz Zirc Városi Önkormányzat köteles ellátni. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok vonatkozásában 2016. január 1-jétől meghatározott feladatok társulás útján - a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fenntartott Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ intézmény keretein belül – kerüljenek ellátásra.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa, valamint Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére juttassa el.

Felelős:  1.-4. pontok esetében Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.- 3. pontok esetében azonnal
                 4. pont esetében 2015. október 30.


3) Borzavár, Szépalmai utca felső szakaszán a megsüllyedt útburkolat javítása, felújítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2015.(X.26.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár, Szépalmai	utca burkolatának részleges felújítására a SchmidtGép 2002 Kft. ajánlatát 	fogadja 	el bruttó 1.250.950,- Ft összeggel.


2./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munka	elvégzéséhez szükséges összeget az Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről	szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklet, Általános 	felhalmozási tartalék előirányzat terhére biztosítja.

3./	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban 	nevesített vállalkozással a kivitelezési szerződést aláírja.

Felelős: 1./-3./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	   Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
		         3./ pont esetében: 2015.11.10.


4) Téli hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkákra vállalkozói szerződés kötése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hóeltakarításra és síkosság mentesítésre beérkezett árajánlatok közül csak az egyik felel meg teljes körűen az ajánlattételi felhívásnak. A síkosság mentesítés magába foglalja a szóróanyag biztosítását is, ezt pedig csak Bakonyi Imre vállalkozó tudja biztosítani.

Kuti Vilmos képviselő Bakonyi Imre árajánlatát támogatja annak ellenére, hogy nem az a kedvezőbb, mivel tavaly sok probléma volt a hóeltakarítással. Bakonyi Imre a szóróanyagot is biztosítja, nem kell az önkormányzatnak beszerezni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2015.(X.26.) határozata


1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonyi Imre egyéni vállalkozó (8428 Borzavár, Petőfi u. 16.) Borzavár település belterületi útjainak hóeltakarítási és síkosság mentesítési munkáira vonatkozó árajánlatát elfogadja.
2./	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1./ pontban foglalt árajánlat alapján a pénzügyi fedezet 2015. évet érintő része az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésére áll, valamint vállalja, hogy a 2016. év tekintetében szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. november 15-től 2016. március 15. napjáig terjedő időszakra az 1./ pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: 	1./- 3./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
3./ pont esetében: 2015. november 15.



	5) A 2014. évi választások óta eltelt időszak önkormányzati célkitűzéseinek teljesülésével 	kapcsolatos premizálási döntéshozatal
Előadó: Gurdon Lajos József alpolgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2015.(X.26.) határozata


1.	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dócziné Belecz Ágnes	Polgármester Asszony részére az elmúlt időszakban végzett eredményes munkája	elismeréséül bruttó 149 575 forint/hó tiszteletdíjának négyhavi összegével megegyező,	azaz 598 300 forint összegű jutalmat állapít meg. A jutalom pénzügyi fedezete az	önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.   
2.	A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dócziné Belecz Ágnes Polgármester	Asszonynak Borzavár Községért végzett munkájáért.
3.	A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről.

      Felelős:  1. és 2. pontok esetében: Gurdon Lajos József alpolgármester
                    3. pont esetében: Sümegi Attila jegyző

    Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
                   3. pont esetében: 2015. október 30.


6) Víziközmű vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2015.(X.26.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Borzavár Községi Önkormányzatnak, mint Ellátásért Felelősnek a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. felé a fejlesztési források vonatkozásában tartozása nincs.
	A Képviselő-testület támogatja a BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatóságának 28/2015.(X.1.) számú határozatát, mely alapján az Önkormányzat a 2016. január 1-jét követően esedékes vagyonkezelési díjat – mint a gördülő fejlesztési terv forrásai között szerepeltetendő fejlesztési forrást – a Társaságnál hagyja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozat BAKONYKARSZT Zrt. részére történő eljuttatásáról.

Felelős:  Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
                3./ pont esetében: 2015. október 30.



7) Tájékoztató a Magyar Államkincstár által 2015. október 14. napján lefolytatott helyszíni ellenőrzésről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2015.(X.26.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása megalapozottságával, a felhasználás jogszerűségével kapcsolatban lefolytatott helyszíni ellenőrzésről 2015. október 20. napján kelt, VES/10044/6/2015. iktatószám alatt készített Egyszerűsített Jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős:  Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a rendkívüli nyilvános ülést 18 óra 30 perckor berekeszti.



K. m. f.
					


                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

