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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 30-án 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
						Gurdon Lajos			alpolgármester
						Gartner Tamás			képviselő
						Kuti Vilmos 			képviselő

      -	bejelentéssel távol van:		Kádi Gábor			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.

A meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
		
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2016. (V. 30.) határozata


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

I. Önkormányzati rendeletek alkotása
	Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Sümegi Attila jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület és a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány támogatása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Döntés a 2016. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
           

 Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
            


2) Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
           





 Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól

            
3) A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
           


 Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2014.(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról



4) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzéséről
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
35/2016. (V.30.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2015. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal
5) A Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület és a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány támogatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Dócziné Belecz Ágnes polgármester a Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület részére 40.000,- Ft-os, a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány részére pedig 30.000,- Ft-os támogatást javasol.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
     
       
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2016. (V.30.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület, az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendeletet előírásai alapján benyújtott kérelmét a 2. pontban rögzítettek figyelembe vételével támogatja.
	A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.5.) önkormányzat rendelet 8. mellékletében nevesített Civil és Sport Támogatási Alap működési céltartalék terhére 40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület (Székhely: 8420 Zirc, János-tanyai út 10., adószám: 18646872-1-19; képviseli: Fallmann József elnök) részére 2016. évi működésének támogatására. A támogatás átutalására a Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül vállal kötelezettséget a Képviselő-testület. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse meg.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban említett eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: 	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	 1.-2. pontok esetében: azonnal
	    	 3. pont esetében: 2016. június 30.
                        4. pont esetében: 2016. július 31.

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







Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016. (V.30.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány, az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendeletet előírásai alapján benyújtott kérelmét a 2. pontban rögzítettek figyelembe vételével támogatja.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzat rendelet 8. mellékletében nevesített Civil és Sport Támogatási Alap működési céltartalék terhére 30.000,-Ft, azaz Harmincezer forint vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány (Székhely: 8441 Márkó, Búzavirág utca 8.; adószám: 18409600-1-19; képviseli: Hirschl János elnök) részére 2016. évi működésének támogatására. A támogatás átutalására a Támogatási Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül vállal kötelezettséget a Képviselő-testület. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. A támogatással való elszámolás határideje 2017. február 28.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést kösse meg.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontokban említett eseményekkel kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: 	 Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:	 1.-2. pontok esetében: azonnal
	    	 3. pont esetében: 2016. június 30.
                         4. pont esetében: 2016. július 31.



6) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
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
38/2016. (V.30.) határozata


1./ Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében az Borzavár, Alkotmány utca 1/b alatti orvosi rendelő felújítására.

A fejlesztés célja:
    Orvosi rendelő felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:
2 881 315 Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:

Állami támogatás (95%)
2 737 249 Ft
     Önerő (5 %)
144 066 Ft

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 144 066 Ft, azaz egyszáznegyvennégyezer-hatvanhat forint önrész összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1., és 2. pont esetében: azonnal
		3. pont esetében: 2016. június 2.



7) Döntés a 2016. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
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
39/2016. (V.30.) határozata


1./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló 2016. évi javaslattételi felhívást.
2./ A képviselő-testület az adományozási rendszer lebonyolítására felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.





Felelős: 1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2016. június 1.
	    2./ pont esetében: 2016. június 25.


8) Gyermeknap megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
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
40/2016. (V.30.) határozata


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hotel Szépalma területén 2016. június 19-én tartandó Gyermeknapi rendezvény megvalósítására legfeljebb bruttó 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében nevesített Települési rendezvények Támogatási Alap működési céltartalék terhére.


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban megjelölt rendezvény megszervezésére és lebonyolítására. 


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1) pont esetében: azonnal
	      		2) pont esetében: 2016. június 19



Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.



K. m. f.
					

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

