Szám: 173-16/2012.


JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester	
					Lajkó Antal alpolgármester	
Gurdon Lajos képviselő
Kuti Vilmos képviselő 17,10 perctől 

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás képviselők

Meghívottként jelen van: 		Ringhoffer Jánosné igazgató
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főmunkatárs


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 3 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

A meghívóban szereplő 3. napirendi pontot a tegnapi rendkívüli képviselő-testületi ülésen már megtárgyaltuk.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
1.	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva beszámolója a 2011-2012-es tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról
Előadó: Ringhoffer Jánosné igazgató
2.	Helyi adórendeletek áttekintése
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző

3.	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
4.	Vegyes ügyek
-	Közös Fenntartású Önkormányzati Hivatal kialakításához kapcsolódó teendők meghatározása
-	dr. Kovács Lajos jegyző lemondása

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva beszámolója a 2011-2012-es tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról
 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos beszámolót a képviselőknek kiküldtük. 
Átadom a szót az igazgató asszonynak.

Ringhoffer Jánosné igazgató: Az előterjesztésben részletesen leírtam a személyi, tárgyi feltételeket, a nevelési-oktatási tevékenységünket. 
Tudjuk, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, a működésünk biztosított, eszközfejlesztésre pályázaton nyertünk pénzt, sportszereket vásároltunk belőle. A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 100.000,- Ft-tal támogatta az iskolát, valamint ők vásárolták meg a borzavári tanulók első füzetcsomagját is. Köszönjük a támogatást. 
Bármelyik önkormányzat kéri, hogy a rendezvényeire (falunap, idősek napja) műsort állítsunk össze, nyitottak vagyunk, megtesszük. 
A következő év változást hoz nekünk is és az önkormányzatnak is.
Köszönöm a polgármester asszony, jegyző úr, képviselő-testület támogatását.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Köszönjük.

Lajkó Antal a Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A Borzavári Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012 tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról szóló beszámolót és azt elfogadásra javasolja.

Úgy döntöttünk, hogy a borzavári általános iskolás és óvodás gyermekek részére 1000 Ft/fő összegben Mikulás ajándékot szeretnénk átadni kis ünnepség keretében. Ehhez kérem az igazgató asszony segítségét.

Ringhoffer Jánosné igazgató: Köszönjük szépen, majd a részleteket megbeszéljük.

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

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


71/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012-es tanév munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

A beszámoló a határozat részét képezi.

Felelős: Ringhoffer János igazgató
Határidő: folyamatos, éves beszámolási kötelezettséggel


2. Helyi adórendeletek áttekintése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az önkormányzat költségvetése, pénzügyi helyzete a megtett intézkedések ellenére is válságos. Az elnyert önhikis támogatások ellenére sem javult számottevően az önkormányzat pénzügyi helyzete. 
Az adórendeletekkel kapcsolatos törvényi előírások változtak, 30 nappal a hatályba léptetés előtt el kell fogadni a képviselő-testületnek. Az érvénybe lépés évében súlyosbítani nem lehet, csak új adót lehet bevezetni. A jövő évben változnak az önkormányzat központi támogatásai is, a gépjárműadó eddig 100 %-ban az önkormányzat bevétele volt, jövő évben csak 40 %-a marad helyben. Jövőre az iparűzési adó 1 %-a a kormány szerint az elvárt mérték, ehhez igazítják a normatívát. Az önkormányzatoknak a helyi fejlesztések pénzügyi forrását helyi bevételekből és pályázati pénzekből lehet előteremteni. 

-	Kuti Vilmos képviselő 17,10 órakor megérkezett.


Érdemes átgondolni azokat az adónemeket, pl. iparűzési adó, építményadó, telekadó, kommunális adó, amelyeket még be lehetne vezetni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az iparűzési adó emelésén el kell gondolkodni, viszont a többi adónem bevezetése már nehezebb dolog. Tartsunk jövőre rendezvényeket? Idősek napját, falunapot, gyermeknapot? Ami az építményadó, kommunális adó bevezetésével befolyik, az elmegy a rendezvényekre. Akkor inkább ne legyenek rendezvények, vagy legalábbis nem ilyen nagy költséggel járó. 

Lajkó Antal alpolgármester: Kellemetlen dolog az új adó bevezetése, de kiesik a gépjárműadó 60 %-a. Az iparűzési adót fel kell emelni legalább 1 %-ra, de inkább 1,5 %-ra.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Azok a vállalkozók, akik áttették a székhelyüket, mivel alacsony az iparűzési adó, lehet hogy elmennek, ha felemeljük az iparűzési adót.
Lajkó Antal alpolgármester: Ha lemondunk minden rendezvényről, akkor sem tudjuk, hogy mennyi normatívát kapunk. Kiszámíthatatlan. Javaslom, hogy a jegyző úr nézzen utána a lehetőségeknek, mennyi bevétel várható. Ennek ismeretében döntünk az adóról. Ha új adót vezetünk be, ki kell dolgozni a kedvezményeket is, mert sok a kis nyugdíjas. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ha megadóztatjuk a lakosságot, akkor ne legyenek rendezvények.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Jövedelmi viszonyok alapján lehet kedvezményeket adni.

Kuti Vilmos képviselő: Ha mindenképpen szükséges adót bevezetni, akkor csak minimális legyen. Telekadó bevezetését nem javaslom. Egyetértek Lajkó képviselőtársammal, a jegyző úr kalkulálja ki a következő ülésre, hogy mennyi lesz kb. az önkormányzat bevétele és milyen mértékű adó bevezetését tartja szükségesnek az építményadó és kommunális adó tekintetében.  

Dr. Kovács Lajos jegyző: Kidolgozom az építményadó és kommunális adórendelet tervezeteket és november 20-ig a testület elé terjesztem.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


72/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az alábbi helyi adó rendelettervezetek kidolgozásával: építményadó, kommunális adó.
A rendeletek kidolgozására és a képviselő-testület elé terjesztésére felkérik a jegyzőt.
	
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: 2012. november 20.



3. Zirci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A megállapodás tervezetet kiküldtük a képviselőknek.
Képlékeny még a dolog, az biztos, hogy egy 8 órás dolgozó átkerülne Zircre, két négyórás dolgozó pedig maradna helyben, amennyiben tudnak annyi munkát adni nekik. Lehet, hogy az egyik négyórásnak is be kell mennie Zircre, valószínűleg decemberben be fog járni próbamunkára. 
A megállapodás Zirc-Borzavár-Olaszfalu-Lókút közös hivatalát tartalmazza, ebben az esetben 3,2 millió Ft lenne a borzavári önkormányzatra eső költség. Olaszfalu még tárgyalásokat folytat Bakonybéllel és Pénzesgyőrrel, ha összejön, akkor Olaszfalu kiesik ebből, így a költségeink növekednek, ha bent marad, akkor valószínűleg még csatlakozni fog Bakonybél és Pénzesgyőr is, ekkor a költségeink csökkennének.

Kuti Vilmos képviselő: Tárgyalási alapnak megfelel az a tervezet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Képviselő-testület tárgyalási alapnak elfogadja a benyújtott megállapodás tervezetet, a végleges megállapodás ismeretében fog dönteni.

4. Vegyes ügyek
- Dr. Kovács Lajos jegyző lemondása

Dr. Kovács Lajos jegyző: Mivel jegyzői feladataimat nyugdíj mellett látom el és a jogszabályi lehetőségek korlátozzák a nyugdíj mellett megszerezhető jövedelmet. A jövedelemhatárt, amennyiben a jegyző foglalkoztatása 2012. november 30. után is megtörténik, az a nyugdíj folyósításának szüneteltetését vonná maga után. Ez olyan anyagi veszteséget jelentene, amelyet nem tudok felvállalni. A helyzet megoldása lehet, hogy a közszolgálati kinevezésemet tartalmazó szerződést közös megegyezéssel módosítjuk. A munkaidő heti 10 órában és a költségtérítést havi 50.000,- Ft-ban állapítja meg a testület. A másik megoldás, 2012. november 30-al felment tisztségemből és a szabadságom ezen időpontig kiadja. Kérem a kinevezésemnek a fentiek figyelembevételével történő módosítását.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


73/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kovács Lajos jegyző (Hódmezővásárhely, 1951.04.06. an: Fejes Mária) 8411 Veszprém-Kádárta, Kenderföld u. 37. szám alatti lakos közszolgálati kinevezését közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

A jegyző közszolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel 2012. november 1-től heti 10 órában, a költségátalányt havi 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

A jegyző tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi.

A kinevezésnek a fentiek szerinti módosítására és a szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


- Ravatalozó felújítására pályázat benyújtása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A ravatalozó felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges a korábban meghozott határozatunkat módosítani. A korábban elfogadott költségvetés is módosul, kiegészül a festési munkálatokkal kb. 100.000-200.000 Ft-tal.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


74/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázat benyújtásával megszerzett pénzügyi forrásból fejleszteni kívánja a település Ravatalozóját.
A beruházás a Borzavár 39. hrsz alatti önkormányzati ingatlanon található Ravatalozó épület bővítési építési munkálataira vonatkozik.
A beruházás előkészítésére és a pályázati anyag benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítésére felkéri a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



- Medertisztításra vonatkozó árajánlat megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A falu elején lévő patak medertisztítására már tavasszal kértünk árajánlatokat. A Pápakörnyéki Vizitársulat ígéretet tett arra, hogy ingyen megcsinálják, de mindig húzódott, több időpontot adtak, végül pénzhiány miatt nem valósult meg. Jelezték, hogy ingyen nem tudják megoldani, de adtak árajánlatot, önköltségi áron elkészítenék. Ez bruttó 165.100,- Ft-ot jelent. 

Lajkó Antal alpolgármester: Javaslom, hogy készíttessük el, a többi árajánlathoz képest, ez bagatell összeg. 


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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:
75/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő út elején lévő patak medertisztítására vonatkozó árajánlatok közül a Pápa-Víz Kft. (8500 Pápa, Celli u. 67.) árajánlatát fogadja el. A szükséges pénzügyi fedezetet, 165.100,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



- Önkormányzat hitelszerződéseinek (folyószámlahitel, munkabérhitel) megújítása, adósságrendező hitel felvétele

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az önkormányzat likvidhitele 2012. december 21-én lejár.
Az OTP megkereste az önkormányzatot, hogy rendezni tudjuk a hitelt és ehhez éven túli hitel megállapodásra tett javaslatot.

Időközben a hírek arról szólnak, hogy a Kormány megváltja az önkormányzatok hitelét, vagyis rendezi azokat.
Igen nehéz ebben a helyzetben világosan látni és a lehetséges intézkedéseket megtervezni.

A munkabérhitel megújítása biztosan szükséges, ennek határozatban történő kimondását javaslom, hogy 2013-ban igénybe tudjuk venni. Az önkormányzat pénzügyi biztonsága is ezt követeli meg.

Az éven átnyúló hitelkeret megállapodás tervezetét is megküldte a bank.

A hitelfelvétel kormányengedélyhez van kötve. Az engedélyezési eljárásban a MÁK véleménye mellett a Kormányhivatal véleményét is csatolni kell. Mindezek birtokában lehet a jóváhagyásra felterjeszteni a kormány jóváhagyására.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


76/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bankkal meglévő munkabérhitel keret szerződését havi minimum 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig meghosszabbítja, 2013. szeptember 30-ig.

A hitelszerződésnek ilyen tartalmú megkötésére felhatalmazza a polgármestert.  

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 2012. december 10.


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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


77/2012. (X. 31.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Banknál fennálló likvidhitelének kiváltására éven áthúzódó adósságrendező hitelt vesz igénybe 11.000.000,- Ft összegben 5 éves futamidővel, évi kétszeri törlesztő részletfizetéssel.

A hitelkérelem benyújtásához és jóváhagyásához szükséges eljárás lefolytatására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal


- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Dr. Kovács Lajos jegyző: A közmeghallgatás időpontját meg kell határozni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: December elejét javaslom, a következő ülésen meghatározzuk a pontos időpontot.

- Vegyes ügyek

Lajkó Antal alpolgármester: Előző ülésen beszéltünk már arról, hogy a fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból laptopot vásárolunk a képviselők részére. Kértem árajánlatot a Rekord Műszaki Boltból, 114.000,- Ft/db lenne az ára, melyen jogtiszta program is van. A polgármester laptopjára pedig már a költségvetésben elkülönítettünk 200.000,- Ft-ot erre a célra.
Amennyiben megfelel, felhatalmazást kérek képviselőtársaimtól a további intézkedésre.

Kuti Vilmos képviselő: Javaslom, hogy bízzuk meg Lajkó Antal képviselőtársamat az ügyintézéssel.

Gurdon Lajos képviselő: Egyetértek.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,10 órakor bezárom.

	
K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző



Lajkó Antal
 jkv. hitelesítő

