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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 19-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	
						Gartner Tamás			képviselő
						Kádi Gábor			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő
						
     -	bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
    
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
						Kovácsné Fekete Ibolya	tagóvoda vezető
														 
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 szereplő „7) A TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 tervezési feladataival kapcsolatos döntés” című előterjesztést vegyék le a napirendről, mivel a kérelmező a tervezői szerződés módosítására vonatkozó kérelmét visszavonta.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2018. (IX.19.) határozata

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

NAPIREND 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

	Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
	Idősek Napjával kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása

	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 2017/2018 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


Javasolja, hogy a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagóvoda vezetőjének jelenlétére tekintettel a „7) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2017/2018 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről” szóló előterjesztést tárgyalják meg elsőként.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.


NAPIREND TÁRGYALÁSA
7) Beszámoló a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2017/2018 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Borzavári Manókert Óvoda tagintézményének 2017/2018 nevelési évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.


1) Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(IX.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 
8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő testületének
8/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló
7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


3) Víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2018. (IX.19.) határozata


	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 2019-2033. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 


	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: 2018. szeptember 20.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2018. (IX.19.) határozata


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 2019-2033. évek közötti időszakra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

	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: 2018. szeptember 20.


4) 2019. évben kötelezően elvégzendő víziközmű-vagyon vagyonértékelése
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2018. (IX.19.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 11-26499-1-013-01-11 MEKH kóddal rendelkező 45. sorszámú Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel összefüggő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdésében megfogalmazott vagyonértékelés elkészítésére vonatkozó Borzavár Községi Önkormányzatra, mint Ellátásért Felelősre háruló kötelezettségét.
A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített kötelezettség teljesítése érdekében együttműködik a BAKONYKARSZT Zrt-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti meghatalmazással adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására, valamint a vagyonértékelés lefolytatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását szabályozó, jelen előterjesztés 2. mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a víziközmű-rendszer vagyonértékelésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségek fedezetét a 2018-2019. éveket érintő víziközmű használati díjak terhére elszámolási kötelezettség terhe mellett a BAKONYKARSZT Zrt. biztosítja.

Felelős:   Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1., 2. és 5. pontok esetében: azonnal
                3. és 4. pont esetében: 2018. október 31.


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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2018. (IX.19.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 21-30252-1-002-00-13 MEKH kóddal rendelkező 58. sorszámú Borzavár-Porva szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerrel összefüggő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdésében megfogalmazott vagyonértékelés elkészítésére vonatkozó Borzavár Községi Önkormányzatra, mint Ellátásért Felelősre háruló kötelezettségét.
	A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített kötelezettség teljesítése érdekében együttműködik a BAKONYKARSZT Zrt-vel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében jelen előterjesztés 3. melléklete szerinti meghatalmazással adjon megbízást a BAKONYKARSZT Zrt. részére a vagyonértékelő közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására, valamint a vagyonértékelés lefolytatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonértékelés költségeinek vagyoni érdekeltség arányában történő megosztását szabályozó, jelen előterjesztés 4. mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a víziközmű-rendszer vagyonértékelésével összefüggésben felmerülő mindennemű költségek fedezetét a 2018-2019. éveket érintő víziközmű használati díjak terhére elszámolási kötelezettség terhe mellett a BAKONYKARSZT Zrt. biztosítja.

Felelős:   Dócziné Belecz polgármester
Határidő: 1., 2. és 5. pontok esetében: azonnal
                3. és 4. pont esetében: 2018. október 31.

5) Idősek Napjával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy 2018. október 13-án tartják az Idősek Napi megemlékezést. A rendezvény várható összköltsége 400.000,- Ft. Fellép Tormás Attila a „Minden csak komédia” című előadásával, a zenét Rugli Béla harmonikás szolgáltja. Az idén is a 63 év feletti borzavári lakosokat hívjuk meg a rendezvényre. Azok, akik nem tudnak részt venni a műsoron, 1.500,- Ft értékű ajándékcsomagban részesülnek. 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2018. (IX.19.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Idősek Napi megemlékezés 2018. szeptember 13. nappal történő megrendezésével. 

A rendezvény várható költsége: 400.000,- Ft, melynek fedezetét az 	Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében nevesített Települési rendezvények elnevezésű dologi kiadás és a 8. melléklet Szociális juttatások önrésze előirányzatok terhére biztosítja.

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      	           2) pont esetében: 2018. október 31.



6) Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy borzavári lakost nem lehetett volna felvenni a Könyvtárba? Az előterjesztés szerint 8 órában lett felvéve a könyvtáros. A könyvtár hetente három napon tart nyitva. A többi napon mit csinál?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, a könyvtári feladatokat legalább középfokú végzettséggel rendelkező személy láthatja el. Ilyen végzettséggel és munkahellyel nem rendelkező borzavári lakos nem volt. A könyvtári nyitva tartásra elegendő a heti három nap, a további két nap felesleges fűteni a Könyvtárat, akkor a hivatalban fog dolgozni a közfoglalkoztatott.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2018. (IX.19.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2018. (VI.27.) határozatát visszavonja.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását az alábbiak szerint biztosítja:


	     		Hétfő:		---  
	                        Kedd: 		10.00-17.30
	                        Szerda:	---
			Csütörtök:	10.00-17.30
			Péntek:		10.00-17.30
	                        Szombat:	--

Felelős: 	1)-2) pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1)-2) pont esetében: azonnal




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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


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

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 24 perckor berekeszti.


K. m. f.
                


	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

