Szám: 173-7/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester 
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
					Szakály Ferencné könyvelő 17,30-ig

Meghívottként jelen van:		Tégi Imréné óvodavezető
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem jelent meg az együttes ülésen, ezért javaslom, hogy az együttes képviselő-testületi ülés napirendi pontjait vegyük fel a jelenlegi ülés napirendjére.

Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadtuk

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi zárszámadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	Dr. Kovács Lajos jegyző	
3.	Óvoda nyári zárva tartása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester  
4.	Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Előadó:  Dócziné Belecz Ágnes polgármester
  Dr. Kovács Lajos jegyző
5.	Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 Dr. Kovács Lajos jegyző
6.	Az Önkormányzat SzMSz-ének módosítása, törzskönyvi bejegyzés változása miatt
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
7.	A 2011. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló megvitatása, elfogadása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
8.	Szemétszállításra vonatkozó szerződéskötés megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
9.	Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
10.	HungaroControl Zrt. pályázati felhívása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
11.	Vegyes ügyek
- Nyugdíjas Klub támogatása	  	 

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, amely részletesen taglalja a költségvetés módosításának szükségességét.

Lajkó Antal a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének módosítását. Javasolja annak a rendeletbe történő beépítését.

Szakály Ferencné könyvelő: Nagyobb tétel az általános iskola TIOP pályázatán elnyert összeg, 5.300.000,- Ft, amely felhalmozási kiadást is érintett.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Pontosan 5.190.000,- Ft a pályázati összeg, plusz az elszámolás során maradt 110.000,- Ft.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


21/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi költségvetésének módosítását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja, elrendeli annak rendeletbe történő beépítését.

A beterjesztés a határozat részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos



2. Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2011. évi zárszámadása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A zárszámadásban szerepel a nemzetiségi oktatásra kapott 3.000.000,- Ft, melynek arányos része Porvát illeti. 
Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos előterjesztést kiküldtük a képviselőknek. A zárszámadási előterjesztés a tényleges számokat tartalmazza. Ha valakinek kérdése van, a könyvelő rendelkezésre áll.

Lajkó Antal a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi zárszámadását. Javasolja annak rendeletbe történő beépítését. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:




22/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011. évi zárszámadását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja, elrendeli annak rendeletbe történő beépítését.

A beterjesztés a határozat részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos



3. Óvoda nyári zárva tartása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az óvodavezető kérelmét kiküldtük a képviselőknek. 
Átadom a szót az intézményvezetőnek.

Tégi Imréné óvodavezető: A februári szülői értekezleten tájékoztattam a szülőket a nyári zárva tartás valószínűsíthető időpontról. A faliújságra is kitettem, kértem, hogy jelezzék, ha valakinek nem felel meg. Ilyen jelzés nem érkezett. Ha mégis lenne olyan gyermek, akit nem tudnak a szülők elhelyezni, akkor a zirci óvoda fogadja. 

Lajkó Antal alpolgármester: Ez egy korrekt eljárás. Egyetértek a nyári zárva tartás időpontjával.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


23/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva nyári zárva tartását a kérelemben foglaltak szerint 2012. július 02-től-2012. augusztus 10-ig engedélyezi. 

A határozat közlésére felkérik a jegyzőt.

Felelős: intézményvezető
Határidő: 2012. augusztus 10.




4. Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztést kiküldtük. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az intézményi előterjesztéshez hasonlóan az önkormányzati előterjesztés is tartalmazza a költségvetési módosítás és zárszámadás adatait.

Szakály Ferencné könyvelő: A plusz normatívák miatt szükséges a költségvetést módosítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2012. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelete a13/2011. (IX. 9.) számú rendelettel, a 9/2011. (IV. 29.) számú rendelettel módosított 
6/2011. (III. 16.) számú rendeletének (továbbiakban „R” ) 
- az önkormányzat 2011. évi költségvetésének - módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


5. Borzavár Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők.

Kuti Vilmos képviselő: A falunapot szerényebbre terveztük, mégis 2.500.000,- Ft-ba került összesen.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A rendezvényekre összesen 3.141.000,- Ft-ot költöttünk. A falunap 2.203.000,- Ft-ba került és 839.000,- Ft volt a szponzori pénz. Ez nem egy szokványos falunap volt, hanem 250 éves jubileumi évforduló.


Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:




BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



6. Az Önkormányzat SzMSz-ének módosítása, törzskönyvi bejegyzés változása miatt

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megkérem a jegyző urat, ismertesse az előterjesztést.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A jogszabályi változások átvezetése miatt szükséges az SzMSz módosítása.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
12/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete
a 6/2012. (II. 21.) számú, a 15/2011. (XI. 5. ) sz. rendelettel módosított
5/2011. (II. 16) számú önkormányzati rendeletnek
az önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatának
módosításáról


(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


7. A 2011. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló megvitatása, elfogadása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A belső ellenőrzési jelentésekre készült intézkedési terveket elkészítettük, végrehajtása részben megtörtént. Az egyik legfontosabb feladat a pénzügyi vonal megszervezése volt. 

Lajkó Antal alpolgármester: A jelentések nagyobb hibákat nem tártak fel. Javaslom az elfogadást.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


24/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést és a belső ellenőrzések megállapításaira tett intézkedési terveket tudomásul veszi.
Felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési megállapításokra készült intézkedési terveket pontosan és maradéktalanul hajtsa végre.
A belső ellenőrzési összefoglaló jelentés és az intézkedési tervek a határozat részét képezik.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos, éves beszámolási kötelezettséggel  


8. Szemétszállításra vonatkozó szerződéskötés megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Veszprémi Közüzemi Zrt. csak a lakossági szemétszállítást végzi. Az intézményi szemétszállításra szerződést kell kötni az IONX Kft-vel. A kiküldött anyagból látható, hogy az 1100 l-es konténerek heti ürítése nagyon magas, ezért az iskolánál, óvodánál, hivatalnál lecseréltettem egy-egy darab 110 literes edényzetre, a porvai iskolánál pedig 2 db 110 literesre. A temetőnél meg kell tartani a 2 db 1100 literes konténert. Ezeket a konténereket jobban megérné megvásárolni, mint bérelni. Egy év alatt meghozná az árát.

Kuti Vilmos képviselő: A porvai iskolánál is elegendő lenne egy konténer. Ott csak két osztály működik.

Gartner Tamás képviselő: A nyári szünet alatt ne kelljen szemétszállítási díjat fizetni az intézményeknél.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Most megkötjük így a szerződést, úgyis nyári szünet lesz, és szeptembertől csak egy kukát fizetünk a porvai iskolánál is.

Kuti Vilmos képviselő: Most kötjük a szerződést, mindjárt ezekkel a feltételekkel kössük meg.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:
25/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár község Önkormányzat Képviselő-testülete az IONIX Kft. (8420 Zirc, János tanya 3.) vállalkozóval, mint a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató alvállalkozójával a szemétszállítási szerződést megköti úgy, hogy a nyári szünetre szüneteljen a szemétszállítás és a díjfizetési kötelezettség. A Közös Fenntartású Általános Iskola porvai intézményegységében 1 db 110 literes edényzetet biztosít.

A szerződésben közölt díjakat elfogadja.

Az 1100 literes konténerekből kettő darab használtat megvásárol az árajánlatnak megfelelő 39.000,- Ft + ÁFA/db áron.
A szerződés a határozat részét képezi.
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


9. Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megkérem a jegyző urat tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos anyag az ülés előtt kiosztásra került. Jelenleg az önkormányzat folyószámláján 10.421.371,- Ft hiány mutatkozik. A pénzügyi helyzetünk indokolttá teszi, hogy meghosszabbítsuk a folyószámla hitelkeretünket. A 18 milliós Ft-os hitelkeretet 12 millió Ft-ra csökkentette az OTP. Szükségessé vált 3 millió Ft-os munkabérhitel felvételére is, melyet csak munkabér kifizetésére lehet fordítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


26/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat

1./ Borzavár Községi Önkormányzat célra 12.000.000,-Ft összegű 2012. május 4.-2012. december 21. futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.


Borzavár Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Borzavár Községi Önkormányzat a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a költségvetési támogatásból, a helyben maradó személyi jövedelemadóból, gépjárműadóból, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásból, normatív hozzájárulásból és egyéb támogatásokból és a helyi adókból származó bevételeit, továbbá inkasszójogot biztosít valamennyi azon önkormányzati fizetési számláira és alszámláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

1. tanácsház, Borzavár, Fő út 43. 463/2 hrsz.
2. legelő és út, adóállomás, Borzavár  0102/16 hrsz.
3. legelő, erdő, Borzavár  0102/18 hrsz
4. beépítetlen terület, Borzavár 418/1 hrsz
5. orvosi rendelő, udvar, Borzavár Alkotmány u. 1/b, 2/1 hrsz.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő:	azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


27/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az önkormányzat és intézményei személyi juttatásainak havi kifizetéséhez munkabér-hitelt igényel Lehívó Levél alapján, alkalmanként maximum 3.000.000,- Ft erejéig az OTP Bank Nyrt-től. Tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a kölcsön összege nem haladhatja meg a Lehívó Levélben megjelölt várható következő havi nettó állami normatív hozzájárulás összegét.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkabérek kifizetésének fedezetéhez havonta munkabér-hitelt vegyen igénybe.

3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérhitelt a költségvetésébe beépíti, és hozzájárul a normatív állami hozzájárulások, az átengedett adóbevételek, a helyi adóbevételek, az illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötendő munkabér-hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

4./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkabérhitel felvételéhez szükséges szerződés megkötéséhez a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, valamint az OTP Bank Nyrt-vel a hitelszerződést kösse meg.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal


10. HungaroControl Zrt. pályázati felhívása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A HungaroControl Zrt. levelét mindenki megkapta. Dönteni kellene milyen célra nyújtunk be pályázatot. Két javaslatom van: a falu elején lévő patak medrének tisztítására és a Petői utcát a Cuha utcával összekötő út aszfaltozására és a mellette lévő árok tisztítására. Az aszfaltozás után sorompót helyeznénk ki, és a lakosság körében meghirdetnénk, hogy távirányítót vásárolhatnának hozzá. A Közúti Igazgatóságtól megkérdeztem, mivel önkormányzati út, lezárhatjuk. 

Gartner Tamás képviselő: A chipes kártya jobb megoldás lenne. 

Kuti Vilmos képviselő: A medertisztítást a Pápakörnyéki Vizitársulat ingyen szokta elvégezni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Utánajárok. 

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


28/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat által alapítása 10. jubileumi évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatra, Borzavár Község Önkormányzat támogatására. 
A pályázati kiírás feltételeit az önkormányzat elfogadja.
A pályázatot a Cuha utcát Petőfi utcával összekötő út aszfaltozására és a mellette lévő vízelvezetési árok készítésére kell benyújtani.
A pályázat elkészítésére és benyújtására felkéri Képviselő-testület a polgármestert.
A pályázat eredményességéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A pályázati kiírás a határozat részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtására: 2012. május 10.


11. Vegyes ügyek
- Nyugdíjas Klub támogatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Nyugdíjas Klub meghívást kapott Csopakról, 2012. május 19-én Csopakon tartják a Nyugdíjas Klubosok találkozóját. 17 fő jelezte, hogy részt kívánnak venni a rendezvényen, tízperces népdalcsokrot adnak elő. A különjárat kb. 45.000,- Ft lenne, ehhez kellene pénzügyi fedezetet biztosítanunk.
 

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


29/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nyugdíjas Klub 2012. május 19-i csopaki nyugdíjas találkozón történő részvételével. Az utazáshoz szükséges különjárati autóbusz költségét, maximum 45.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2012. május 19.

		
- Zirc Erzsébet Kórházzal kötött szerződés módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Kórház illetékesei figyelembe vették kérésünket és május 2-től az ebédnél elhagyják a süteményt és helyette növelik a húsadagot. Ezzel együtt az ebéd díja 510 Ft/adag/nap helyett 540 Ft/adag/nap összegre emelkedik. Ehhez szükséges a szerződés módosítása. A szerződés szeptemberben jár le, előtte újra felmérjük az étkezők körében, hogy elégedettek-e. Amennyiben nem, akkor változtatunk. 

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.


Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


30/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel 2011. szeptember 12-én megkötött, Borzavár község közétkeztetését biztosító szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1) ebéd 450,- Ft/adag/nap 2012. május 2-től.

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


- Vagyonbiztosításra vonatkozó szerződés módosítása
		
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Signál Biztosító képviselőjétől árajánlatot kaptam  vagyonbiztosításra vonatkozóan. Kevesebb lenne a díja, mint a jelenlegi UNIQA Biztosító Zrt. díja. Most negyedévente fizetjük a díjat, ha éves összeget fizetnénk, akkor további 6 % kedvezményt kapunk. 

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom, hogy kérjük meg a Pannónia Biztosító ajánlatát is, utána döntsünk.

Gurdon Lajos képviselő: Több ajánlatot is be kell kérni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

31/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Signál Biztosító Zrt. és UNIQA Biztosító Zrt. vagyonbiztosítására vonatkozó árajánlatához kérje be a Pannónia Biztosító árajánlatát és a kedvezőbb árajánlat figyelembe vételével kösse meg a szerződést Borzavár Községi Önkormányzat vagyonára

A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: 		polgármester
Határidő: 	folyamatos
- Gyermeknap megrendezése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A jótékonysági bál bevételét a két intézménynek adjuk 120-120.000,- Ft-ot. Az óvodavezető jelezte, hogy bordásfalat szeretne belőle vásárolni. Az igazgatónő jelezte, hogy elviszik a gyerekeket gyermeknap alkalmából Kislődre, a Kalandparkba. A belépés ingyenes, a kapott pénzből minden gyermeknek bankót vásárolnak. Az önkormányzat biztosítaná a különjáratot. Az óvodában kézműves foglalkozás keretében tartanák meg a gyermeknapot, ide mehetnének a három év alatti gyermekek is. Így külön gyermeknapot az Emlékligetben nem tartunk.

Lajkó Antal alpolgármester: A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodás gyermekenként 1000-1000 Ft-ot, összesen 30.000,- Ft-ot biztosít a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda részére gyermeknap megrendezésére. 
 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


32/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva borzavári tanulói részére gyermeknap keretében különjáratot biztosít a Kislődi Kalandparkba. 

A szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős:		polgármester	 
Határidő: 	folyamatos


- Intézményi étkeztetés biztosítása

Dr. Kovács Lajos jegyző: Kukoda Istvánnéval a Képviselő-testület 2012. április 1-jétől megbízási szerződést kötött az intézményi étkeztetés adminisztrációs feladatainak ellátására. A 19/2012. (III. 28.) számú önkormányzati szerződést vissza kell vonni és az intézményvezetők külön megbízási szerződést kötnek heti 2,5-2,5 óra időtartamra, 10-10.000,- Ft megbízási díjjal. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


33/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2012. (III. 28.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

Felkéri az óvoda és iskola vezetőjét, hogy a gyermekek tízórai és uzsonna biztosításához a megbízási szerződést kössék meg  Kukoda Istvánnéval.

A határozat végrehajtásának ellenőrzésével megbízzák a polgármestert.

Felelős: 	   polgármester
Határidő: azonnal


Gartner Tamás képviselő: Meghívást kapott a Képviselő-testület a testvértelepülés Felvinctől. Májusban szeretnék vendégül látni a Képviselő-testületet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A június jobb lenne. Javaslom, hogy a június 7-10-ig vagy 14-17-ig terjedő időpont valamelyikén menjünk. Mindenki egyeztessen a munkahelyen és később döntünk.

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom felvenni a kapcsolatot a Rendőrséggel, hogy többet járőrözzenek, mert idegen személyeket lehet látni a faluban.

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy akinek van laptopja, e-mailban kérje a testületi anyagot, ezzel jelentős papír és festékköltséget takarítanánk meg. Amennyiben nincs laptop, 6 havi képviselői tiszteletdíjból már lehetne venni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Gondunk van a közmunkaprogrammal kapcsolatban. Nincs olyan férfierő, akire a fűkaszát rá lehetne bízni. Két lehetőséget látok: a fűkaszálást bérbe kiadni, a fűnyírást biztosítanánk a traktorral és fűnyírókkal, vagy felvenni egy személyt napi négyórás munkaidőben. 

Kuti Vilmos képviselő: Árajánlatokat kell kérni a fűkaszálásra vonatkozóan és ki kell számolni egy négyórás munkaerő költségét, akkor lehet dönteni.

Lajkó Antal alpolgármester: Jobb lenne felvenni valakit, aki az ételhordásban is be tudna segíteni, ha az ételszállító szabadságon van.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kértem már árajánlatot. Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy közfoglalkoztatottként tudunk-e ilyen személyt alkalmazni.

Kuti Vilmos képviselő: Miért a régi honlap működik?

Lajkó Antal alpolgármester: Készült egy új honlap, amit a könyvtáros nem tudott kezelni. Utánajárok az ügyben.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 19,30 órakor bezárom.


					K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző



				                 Lajkó Antal				     
				                 jkv. hitelesítő 

