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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 27-én 17.00 órai kezdettel
tartott 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:		Kádi Gábor			képviselő

						Gartner Tamás			képviselő						

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

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatja, hogy „Egyéb ügyek” keretében „Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést sürgősséggel megtárgyalják.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2017. (IX.27.) határozata

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

NAPIREND 
I. Önkormányzati rendelet alkotása
	Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Borzavár község szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programjának felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Egyéb ügyek
	Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2016/2017 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(V.1.) 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
11/2017.(X. 2.) önkormányzati rendelete
Borzavár Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról


2) Borzavár község szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programjának felülvizsgálata
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
69/2017. (IX.27.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár község szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
	
Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	azonnal



3) A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
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
70/2017. (IX.27.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 2. mellékletét képező körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8428 Borzavár, Alkotmány u. 1., 8429 Porva, Székely József u. 2. 037142) felvételi körzete Borzavár község teljes közigazgatási területe.
2./ Kinyilvánítja, hogy a Borzavár községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 fő. 
3./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./ és 2./ pont esetében: azonnal
                	3./ pont esetében: 2017. október 31.	  



4) Egyéb ügyek
- Az önkormányzat tulajdonában álló Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, Benis Ferencék írásban jelezték, hogy az általuk bérelt ingatlant az értékbecslésben szereplő 2.300.000,- Ft-os összegért szeretnék megvásárolni.  300.000,- Ft-ot tudnak egy összegben befizetni, a 2.000.000,- Ft-ot havi 30.000,- Ft-os részletben vállalnák, viszont a havi 20.000,- Ft-os bérleti díjat a továbbiakban nem fizetnék. A havi törlesztés több, mint öt évre elhúzódna, de az ingatlan állapotát tekintve, javaslom, hogy fogadjuk el a vételi ajánlatot. 


Kérdések, hozzászólások

Gurdon Lajos alpolgármester kérdezi, hogy az ingatlant meg kell hirdetni?

Sümegi Attila jegyző ismerteti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdését: „Az önkormányzati vagyon elidegenítése, vagy hasznosítása - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladó értékű vagyon tekintetében csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés alkalmazásával, a legjobb ajánlattevő részére történik.”
Az értékesíteni kívánt ingatlan értéke nem éri el a költségvetési törvényben meghatározott 25.000.000,- Ft-os összeget, ezért nem szükséges meghirdetni. 

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy mi történik, ha nem fizetik a havi törlesztő részletet? A vevő több évig fogja fizetni a törlesztő részletet. Ez idő alatt végezhet a házon felújításokat?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy az adásvételi szerződésben szerepelni fog, ha a vevők a törlesztő részletek megfizetésével három havi hátralékba kerülnek, úgy a teljes ekkor hátralékos vételár megfizetése esedékessé válik egy összegben és egy hónapos fizetési határidővel. Ha nem kerül kifizetésre a vételár, akkor visszaáll az eredeti állapot. A szerződésben ki lehet kötni, hogy értéknövelő beruházásokat, felújításokat csak a tulajdonos engedélyével végezhet.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2017. (IX.27.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában álló, Borzavár 4 hrsz. alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 830 m2 területű ingatlant.
2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az 1./ pontban megjelölt ingatlanra vonatkozóan Benis Ferenc és Benis Ferencné (a továbbiakban: vevők) 8428 Borzavár, Alkotmány u. 5. szám alatti lakosoktól érkezett 2.300.000,- Ft összegű vételi ajánlat elfogadását, a következők adásvételi szerződésben való rögzítése, és az adásvétellel összefüggő költségek teljes körű viselése mellett.
	- A vételárból a vevők 300.000 forintot foglaló címén fizetnek meg Borzavár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) részére, a fennmaradó 2.000.000 forintot havi 30.000 forint összegű részletekben (30 ezer forintot 66 hónapon, valamint 20 ezer forintot 1 hónapon keresztül) fizetnek meg. A teljes vételár megfizetéséig önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja.
- Az önkormányzat és a vevők a közöttük fennálló bérleti szerződést, az ingatlanra megkötött adásvételi szerződés megkötésének napjával megszüntetik.
- Az Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:217. §-a alapján az ingatlan birtokát a vevők tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése előtt a vevőkre átruházza, a vevők a birtokátruházás napjától kezdve szedik az ingatlan hasznait, viselik terheit és az ingatlanban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 
- Amennyiben vevők a törlesztő részletek megfizetésével három havi hátralékba kerülnek, akkor ebben az esetben a teljes ekkor hátralékos vételár megfizetése esedékessé válik egy összegben és egy hónapos fizetési határidővel, a határidő eredménytelen letelte után az önkormányzat jogosult lesz a jelen szerződéstől elállni és az ebből fakadó jogkövetkezményeket vevőkkel szemben érvényesíteni.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére - 2./ pontban foglalt kikötések figyelembe vételével –, és az esetlegesen szükségessé váló nyilatkozatok megtételére. 
	
Felelős: 	1./-3./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	1./-2./ pont esetében: azonnal
                	3./ pont esetében: 2017. október 15.		

5) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2016/2017 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2016/2017 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


8) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.


K. m. f.
                
	   
	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

