Szám: 65-20/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 10-én 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Kuti Vilmos képviselő
			                
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.

A rendkívüli nyilvános ülés telefonon került összehívásra. Az írásos előterjesztés az ülés megkezdése előtt kiosztásra került.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igénylése
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Porvai Önkormányzat határozatára válasz
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
3.	Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.
NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Létszámleépítéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás igénylése

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

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. 
A Kincstár hiánypótlásra szólított fel bennünket, mivel a társulási megállapodás módosítása nem került aláírásra és az alapító okiratot sem módosítottuk, ezért szükséges a pályázathoz a porvai önkormányzat határozata is. 

Gartner Tamás képviselő: Ha nem tudunk pályázni, akkor a teljes összeget nekünk kell kifizetni? 

Dr. Kovács Lajos jegyző: Ha Porvának felróható okból nem adja a hozzájárulását, akkor fizetni kell neki.

Gartner Tamás képviselő: Ez a határozat nem fogja mentesíteni a fizetés alól?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Nem.

Lajkó Antal alpolgármester: Elfogadásra javaslom a határozatot.

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:

99/2011. (X. 10.) számú önkormányzati határozat
A Képviselő-testület intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
A határozat részét képezi a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges létszám és intézményenként beazonosítható álláshely megszüntetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonata, amelyben a racionalizálási döntést követő intézményi szintű és összesített létszám is szerepel. A teljes munkaidős határozatlan időre kinevezett munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése okiratainak kelte.
1.	Kukoda Miklósné szül: Torkos Zsuzsanna (Zirc, 1956.08.05. an: Holczinger Amália) Borzavár, Liget u. 4. szám alatti közalkalmazott élelmezésvezető okiratának kelte 2011. szeptember 20.
2.	Somogyiné Simon Mónika szül: Simon Mónika (Zirc, 1972.01.15. an: Regenye Erzsébet) Borzavár, Cuha u. 20. szám alatti lakos szakács beosztású közalkalmazott okiratának kelte 2011. szeptember 20.
3. 	Punkné Balta Veronika szül: Balta Veronika (Veszprém, 1977.03.28. an: Rippert Katalin) Porva, Kőrishegy u. 56. szám alatti lakos konyhai kisegítő beosztású közalkalmazott okiratának kelte 2011. szeptember 20.


A költségvetésben engedélyezett létszám 2011. január 1-jei állapot szerint 27 fő, a létszámleépítés utáni létszám 24 fő.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
	

2. Porvai Önkormányzat határozatára válasz

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A mai napon faxon érkezett a porvai önkormányzattól egy levél és egy határozat.

Ismertetem a levelet és a határozatot.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Régóta levelezünk a porvai önkormányzattal, hogy a függőben lévő kérdéseket rendezzük. Nem mutatnak hajlandóságot, hogy végigvigyük az ügyeket. Augusztusban küldtünk levelet, hogy üljünk le és hozzuk meg a döntéseket. Mindig megkapták az önkormányzati határozatainkat. A borzavári önkormányzat magára vállalta a konyha működtetését, ezért a porvaiaknak fizetési kötelezettségük nincs.

Kuti Vilmos képviselő: Véglegesen kilépett a porvai önkormányzat a társulásból?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Meghozta a határozatot, de a társulási megállapodás nem került módosításra.

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:


100/2011. (X. 10.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhai dolgozóinak felmentését követő létszámleépítésből eredő költségek Porva Község Önkormányzatát nem terhelik.

A határozat közlésére felkérik a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
	

3. Költségvetési rendelet módosítása

Dr. Kovács Lajos jegyző: Kérte a Kincstár a létszámadatok pontosítását is, mivel a költségvetési rendeletben más-más adatok szerepelnek. Ennek függvénye a költségvetési rendelet módosítása is. 

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-TESTÜLETÉNEK
14/2011. (X. 11.) számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
9/2011. (IV. 29.) és 13/2011. (IX. 9.) számú rendeletekkel módosított
6/2011. (III. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Idősek Napjának megrendezését 2011. november 12-re tervezzük.

Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,00 órakor bezárom.



					K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes						Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	        jegyző


				             Kuti Vilmos				     
				            jkv. hitelesítő 

