Szám: 65-18/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án 17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők

Meghívottként jelen van:		Ringhoffer Jánosné igazgató
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
					Szakály Ferencné könyvelő
					        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gurdon Lajos 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.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Tájékoztató Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2011. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	 Dr. Kovács Lajos jegyző
2.	Az önkormányzat 2011. I. félév költségvetési teljesítéséről beszámoló 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  Dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 Dr. Kovács Lajos jegyző
4.	ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
5.	Vegyes ügyek

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2011. I. félévi gazdálkodásáról


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztéshez tartozó táblázatok hibásak kerültek kiküldésre, a javított változatot az ülés előtt megkapták a képviselők.

Szakály Ferencné könyvelő: Ha megnézzük a számokat, szép képet mutat az I. félévi tájékoztató, azonban ez nem tartalmazza a kifizetetlen számlákat. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: 2.500.000,- Ft körüli a kifizetetlen számlák összege.

Ringhoffer Jánosné igazgató: A vízdíj felhasználásánál 226.000,- Ft szerepel, ennek töredékét terveztük csak 90.000,- Ft-ot. Félévi fogyasztásunk 50.453,- Ft. 
A festést, karbantartást a biztosítási összegből fedeztük.

Szakály Ferencné könyvelő: Elírás történt, a 226.000,- Ft valóban nem a vízdíj összege.

Lajkó Antal elnök: A Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta az Általános Iskola 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, azt a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.

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:

84/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porva Közoktatási Intézményi Társulás 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beterjesztés a határozat részét képezi.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



2. Az önkormányzat 2011. I. félév költségvetési teljesítéséről beszámoló 

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

Dr. Kovács Lajos jegyző: A szöveges értékelést elkészítettük, a képviselők megkapták. Kérem a könyvelő asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

Szakály Ferencné könyvelő: Az 1/a. számú mellékletben a bevételek sort javítani kell. 
A képviselő-testület igyekszik a gazdálkodást helyrehozni, próbálja a mínuszokat eltüntetni. Ugyanezt a színvonalat ezekkel a számokkal nem lehet tartani. Helyi adók bevezetésével lehetne még növelni a bevételt, de ezt a képviselő-testület nem tervezi.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Szigorú gazdálkodást folytat az önkormányzat.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Közel egy éve végezzük a munkákat, földterületek eladása nélkül próbálunk megszabadulni a hitelállománytól. A kiadásnál látjuk, hogy a likvid hitel kamatai az I. félévre 1.372.000,- Ft, tehát éves szinten a kamatok elérik a 3.000.000,- Ft-ot. Hosszú távon ez nem tartható fenn.

Lajkó Antal alpolgármester: Tervezett előirányzat 102.925.000,- Ft, módosított előirányzat 100.878.000,- Ft, I. félévi teljesítés 75.347.000,- Ft. Ebből látható, hogy a bevétel több mint kétharmadát működésre fordítjuk és még csak most jön a fűtési szezon. Adókivetés nem lehetséges, mert 100.000,- Ft összegű adót nem lehet kivetni, kisebbet meg nem érdemes.

Gartner Tamás képviselő: A bevételeknél hol jelentkezik a vashulladék eladásából származó összeg?

Szakály Ferencné könyvelő: Az alaptevékenységben szerepel, az írásos előterjesztésben is szerepel 550.385,- Ft.

Gartner Tamás képviselő: Tavaly döntöttünk, hogy elkülönítjük a képviselői tiszteletdíjakat. Történt belőle felhasználás?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Nem lett felhasználva, külön van vezetve, folyamatosan rendelkezésre áll. Egyébként nulla forintban állapítottuk meg a tiszteletdíjat. Év végén lehet egy táblázatot készíteni róla.

Szakály Ferencné könyvelő: Nem lett beépítve az eredeti költségvetésbe. Esetleg már a háromnegyedéves tájékoztatónál lehet készíteni egy kimutatást, hogy mennyi lett volna a tiszteletdíjak összege.

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:

85/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A tájékoztató a határozat részét képezi.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megkérem a könyvelő asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

Szakály Ferencné könyvelő: A normatívák, az ÖNHIKI pályázaton nyert összeg, valamint a szociális juttatások miatt szükséges a költségvetést módosítani. A központi és állami támogatásokat át kell vezetni a költségvetésen. Azért is szükséges módosítani a költségvetést, hogy az ÖNHIKI 2. fordulójára is be tudjuk adni a pályázatot, ugyanis a mostani helyzetben nem lennénk jogosultak beadni a pályázatot. Az átvett pénzeszközöket, a 17 millió Ft-ot, ami a porvai önkormányzat tartozását jelenti, lecsökkentettük és csak a tényleges bíróság által megítélt összeget állítottuk be. Így 5.200.000,- Ft-os forráshiány képződött, ezzel már jogosultak vagyunk pályázni. A módosítás tartalmazza a fűkasza vásárlásának összegét is.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki a kiosztott rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
13/2011. (IX. 09.) számú rendelete 
a 9/2011. (IV. 29.) számú rendelettel módosított
 6/2011. (III. 16.) számú rendeletének 
- az önkormányzat 2011. évi költségvetésének - módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



4. ÖNHIKI pályázat benyújtása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Egy évben az önkormányzat 3 időpontban, de 2 alkalommal nyújthat be ÖNHIKI-s pályázatot. Egyszer már igényeltünk, a következő időpont novemberben lenne. A mai napon az előkészületek megtörténtek, a költségvetést most módosítottuk, így igényelhetünk 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő és 5.000.000,- Ft visszatérítendő támogatást. A visszatérítendő támogatás kamatmentes, ezzel ki tudnánk váltani a likvidhitel kamatát.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Azok az önkormányzatok, amelyek visszatérítendő támogatásban részesülnek, kérelmezhetik a kamat elengedését. Ennek a kérésnek eleget szoktak tenni. A porvai önkormányzattal az egyezkedés meghiúsult és nem is tudjuk mikor tudunk megállapodni. Ezért lenne szükséges az 5.000.000,- Ft-os visszatérítendő támogatás kérése.

A kiküldött határozat kivonatokat módosítani szükséges, ismertetem a határozati javaslatokat.

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

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

86/2011. (IX. 8.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv 6. sz. melléklete 2. pontja alapján  második alkalommal támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására.
Borzavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igénylésére a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. Borzavár település lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő alatti, 748-fő, körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel rendelkezik,  mely határozatot a kérelemhez csatolja.

II.   A települési önkormányzat 2011. évben helyi adó bevételre számít az alábbiak szerint:
Idegenforgalmi adó: 150 eFt
Iparűzési adó: 300 eFt
Talajterhelési díj: 174. e Ft
A helyi adottságokból következőleg a lakosság terheit növelni nem tudja az önkormányzat.
Gépjárműadóból a korábbi éveknél jelentősebb 5500 eFt bevételre számít a település.

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét, (módosított rendeletét) 5.257 ezer forint forráshiánnyal fogadta el, melyből 3.833 ezer forint működési forráshiány.

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010, 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bek. szerinti éves kötelezettség felső határát.

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett


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

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

87/2011. (IX. 8.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 6. sz. melléklete, valamint a 4/2011. 
(III.1.) BM. rendelet alapján Borzavár Község Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására. A pályázathoz csatolja az alábbi Képviselő-testületi határozatot.

2011. augusztus 31-én a likvid hitelünk összege 18 millió forint, amelyből 14 millió forint felhasználásra került.
A likvidhitel kamatterhei az egyébként is súlyos pénzügyi helyzetet tovább rontja.
A Szilárdhulladék-kezelési társaság felé is 2.5 millió forint fizetési kötelezettségünk van, amelyet csak hitel felvételével tudtunk teljesíteni.
Szállítóink felé a tartozásunk 2011. augusztus 31-én 2.437 millió forint.
A nem megfelelően igényelt állami normatíva visszafizetési kötelezettségünk 1.322 ezer forint, amelynek részletekben történő megfizetésére engedélyt kaptunk.

Önkormányzatunk adósságállománya csökkentése és a költséghatékony hivatal működése érdekében döntött a körjegyzőséghez történő csatlakozásról. 2012. január 1-től Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez csatlakozik, az erről szóló határozatot mindhárom képviselő-testület meghozta.
2011. október 1-től megszünteti konyháját, amelyet melegítő konyhaként üzemeltet tovább. Az önkormányzat étkeztetési igényét külső szállítóval kötendő megállapodással biztosítja. Ezzel a lépéssel létszámcsökkentés is megvalósul, valamint jelentős költséget is megtakarít.
Mindezek figyelembevételével az önkormányzat működőképességének megtartása és pénzügyi stabilitása érdekében 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra lenne szüksége, hogy gazdálkodását konszolidálja.


5. Vegyes ügyek

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az elmúlt ülésen már szó volt arról, hogy a Zircről kijáró 3 tanuló tankönyvtámogatását megadjuk abban az esetben, ha az alapnormatívát utánuk is megkapjuk. Utánajártam, az alapnormatíva ebben az esetben is jár, tehát 750.000,- Ft-ot kapunk utánunk. A porvai önkormányzattal létszámarányosan biztosítanánk a támogatást.

Ringhoffer Jánosné igazgató: Két gyermek esetében szociális alapon ingyenes a tankönyv, tehát csak egy gyermek könyveit kell fizetni.

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:

88/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású iskola 2011-12. tanévére rendelt tankönyvek normatíván felüli költségeinek megtérítését a Zircről átjáró egy tanuló részére átvállalja.
A tankönyvek a könyvtár állományában felvételre kerülnek.
Pénzügyi fedezetet az önkormányzat biztosítja.
A költségek kifizetésére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az elmúlt ülésen szó volt a lovas pálya bérbeadásáról legeltetés céljára, ez azonban a rendezési terv miatt nem lehetséges. Az újtemető jöhet számításba, amely szántó, legelőként van nyilvántartva. 

Megkérem a jelenlévő vállalkozót, hogy ismertesse a terveit.

Rippert András borzavári vállalkozó: A szürke marhákat szerettem volna legeltetni a lovas pályán. Ezzel egyrészt rendben tartottam volna a területet, másrészt látványosság is lett volna. Az új temetőt használnám legeltetés céljából, itt adott a víz és villany is, cserében rendben tartom ezt a területet és a lovas pályát is, melyet kaszálóként használnám továbbra is. Ezzel az önkormányzat igénybe tudná venni a támogatást is. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A támogatást eddig is igénybe vettük erre a területre. Mikortól használná?

Rippert András borzavári vállalkozó: A közeljövőben bármikor.

Kuti Vilmos képviselő: Támogatom, ha törvényi akadálya nincs.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A bérleti szerződést a hivatal elkészíti, a jövő héten megkötjük a szerződést.

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

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

89/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új temető területet bérbe adja azzal a feltétellel, hogy a területet gondozza, valamint a lovas pálya területének karbantartásáról is gondoskodik. A szerződést egy éves időtartamra köthető meg. A szerződés megszűntével a területet gondozott állapotban kell visszaadni.

A bérleti szerződés elkészítésére felkérik a jegyzőt, aláírására felhatalmazzák a polgármestert.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Karácsonyi díszeket fogunk készíttetni. Egy borzavári lakos vállalta, hogy elkészíti a díszeket, csak a vasat kell megvenni. Minden 4. oszlopra helyeznénk díszt, 25 db-ra van szükség. Az égősorok, vas, munkadíj maximum 150.000,- Ft-ba kerülne. Az E.on-tól is engedélyt kell kérni, hogy a villanyoszlopokra elhelyezhessük a díszeket.

Kuti Vilmos képviselő: Támogatom. A díszek újra felhasználhatók?

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

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

90/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi díszek megrendelését 150.000,- Ft erejéig engedélyezi. 
A kivitelezésre történő megbízásra, annak elkészítésére felkérik a jegyzőt, aláírására felhatalmazzák a polgármestert.

Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: folyamatos


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Szünetet rendelek el.


-	Szünet 17,45-18,00-ig


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az önkormányzat és intézményei étkezési igényének biztosítására vonatkozó előterjesztés az ülés elején kiosztásra került.
Az étkeztetés megoldására három árajánlat érkezett. Az egyik a Kórháztól, ahonnan nyáron is vásároltuk a konyhai szünet alatt, a másik a Reguly Antal Szakképző Intézettől, a harmadik pedig Kiss Károly vállalkozótól. A Szakképző Intézet adat a legdrágább ajánlatot. 
A gazdaságossági számítások megtörténtek, május hónap adatait figyelembe véve 1.017.530,- Ft-ot normatívát kapunk. A Kórház ajánlata alapján 1.012.530,- Ft-ba kerülne az étkeztetés. Erre jönne még 25.000,- Ft/hó üzemanyagár, és egy személy 3 órában történő alkalmazása a melegítő konyhán 37.148,- Ft/hó összeg.
Kiss Károly vállalkozó térítési díjakon vállalná az étkeztetés biztosítását.
A Szakképző Intézetnél 24 órával előbb lehet lemondani az étkezést, a Kórháznál 48 órával előbb kell ezt megtenni.

Lajkó Antal alpolgármester: A Kórházat javaslom.

Kuti Vilmos képviselő: Támogatom. A gyerekeknél problémás lehet a 48 órás lemondás.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A szerződést 2012. augusztus 31-ig lehetne megkötni.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hoztuk:


91/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinél jelentkező étkeztetés biztosítására szerződést köt 2011. október 1-jétől 2012. augusztus 31-ig a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet konyhát üzemeltető szállítóval az árajánlatban szereplő feltételek szerint. 
A szállítási szerződés kidolgozására felkérik a polgármestert és a jegyzőt. 
Aláírására felhatalmazzák a polgármestert, ellenjegyzésre a jegyzőt.


Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A konyhai eszközök felértékelését meg kell oldani, és a Porvára eső részt ki kell fizetnünk.

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

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



92/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a konyhai eszközök felértékelését rendeli el. Meg kell határozni, hogy mely eszközök szükségesek a melegítő konyha működéséhez, és mely eszközök válnak melegítő konyha működéséhez nélkülözhetővé.

Az önkormányzat árszakértővel történő eszköz felértékelésére a megbízás megadására felkérik a polgármestert. 
Az önkormányzat a konyha berendezését meg kívánja tartani, azt továbbra is saját tulajdonban tartja.

Az önkormányzat a konyhai eszközökben meglévő Porva Önkormányzat tulajdoni hányadát megváltja. A folyamatban lévő vagyonmegosztási eljárásban érvényesíti a tulajdon megváltását.

Felelős: Az árszakértő megbízására és a folyamat ellenőrzésére a polgármester.
	  A konyhai eszközök felértékelésre történő előkészítésére az intézményvezető.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos a vagyonmegosztásra



Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A mai napon érkezett egy megkeresés. A Schmidt Kft. könyvelője keresett meg, hogy egy cég átjönne borzavári telephelyre, bérleti szerződés kötését kérte. Az önkormányzat épülete, Borzavár, Fő út 43. lenne a telephely, és itt bérelne irodát is, a volt gazdálkodási irodát, 25 m2 10.000,- Ft/hó összegért. 

Gartner Tamás képviselő: Jogilag lehetséges ez?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Igen, a Képviselő-testület belátása szerint rendelkezik a tulajdonával. A hivatali feladatellátást nem akadályozhatja.

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

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


93/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos a Borzavár, Fő út 43. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében egy 25 m2-es helyiséget a ROLL VIA GRUP Kft. 8428 Borzavár, Fő út 43. részére székhely és iroda céljára bérbe adja. 
A bérleti díjat 10.000,- Ft/hó összegben határozza meg.
A bérleti szerződés 2011. szeptember 1-jétől határozatlan időre jön létre. A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármester, ellenjegyzésre a jegyzőt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A 80/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati határozatunkat módosítani szükséges.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hoztuk:

94/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 80/2011. (VIII. 29.) számú határozatát:
A fenntartó utasítja a munkáltató intézményvezetőt, hogy a dolgozóknak 2011. október 1-jével közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szüntesse meg. A felmentési időre munkavégzés alól mentesek.
Felmentés indoka a konyha megszüntetése, illetve melegítő konyhaként történő tovább üzemeltetése következtében az említett dolgozók munkaköre megszűnik.

Az intézmény vezetőjének ellenállása, vagy egyéb akadályoztatása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érintett dolgozókkal történő felmentés átadására.

A 80/2011. (VIII. 29.) számú határozat egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: intézményvezető, polgármester
Határidő: azonnal


Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,30 órakor bezárom.


					K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes						Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	        jegyző


				           Gurdon Lajos				     
				            jkv. hitelesítő 

