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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-án 15.00 órai kezdettel
tartott nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:

      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dombi László 	István		polgármester	
						Kuti Róbert			alpolgármester
						Gyöngyösi István	 	képviselő
						Rippert András		képviselő
						Vajda Gyula Imréné		képviselő
						 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző

Pill Eszter			pénzügyi osztályvezető 	

												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

Javasolja, hogy az 5) Egyéb ügyek keretében tárgyalják meg a „Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása” tárgyú napirendet
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II.26.) határozata

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

NAPIREND  
I. Személyi ügyek
	Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

    	Előadó: Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke

II. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala

	Előadó: Dombi László István polgármester

	Borzavár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

		Előadó: Dombi László István polgármester
	A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

	Előadó: Dombi László István polgármester

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyása
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Egyéb ügyek 

	- Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása
	   Előadó: Dombi László István polgármester

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolója
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás felhasználásáról

Előadó: Dombi László István polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: Dombi László István polgármester
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)  Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke

Gyöngyösi István az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a polgármester, és három képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. Egy képviselő határidőn túl, 2020. február 5-én adta le a vagyonnyilatkozatát.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadta.


2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala 
a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerinti határozat meghozatala
Előadó: Dombi László István polgármester


Dombi László István polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(II.26.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

adatok ezer forintban
Megnevezés
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
Helyi adók
11 513
11 520
11 520
11 520
Tulajdonosi bevételek
0
0
0
0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 
100
110
110
110
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 
360
360
360
140
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
0
0
0
0
Privatizációból származó bevételek
0
0
0
0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
0
0
0
0
Saját bevételek összesen:
11 973
11 990
11 990
11 770


	A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei 2020. évben és az azt követő három költségvetési évben nincsenek. 


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal



b) Borzavár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester


Dombi László István polgármester megállapítja, hogy a 2019-es rendkívül kritikus év után kicsit fellélegezhetnek, azonban a költségvetési egyensúly fenntartására, az ésszerű gazdálkodásra nagy szükség van. Nagy figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására.
Kérdések, hozzászólások 

Gyöngyösi István képviselő javasolja, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 14. § (2) bekezdéséből vegyék ki a „felhatalmazza a polgármestert” szövegrészt, és a 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerüljön:
„A költségvetési főösszeget nem érintő módosításokat (kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások) a polgármester saját hatáskörben végzi, melyről a soron következő rendelet módosítása során számol be a képviselő testületnek.”
Pill Eszter pénzügyi osztályvezető szerint ez ugyanaz, mint ami a rendelet-tervezetben van, csak más megfogalmazásban.
Gyöngyösi István képviselő egyetért azzal, hogy a módosításokat a polgármester végezze, de saját jogán csinálja, ne a képviselő-testület felhatalmazásával.
Dombi László István polgármester kéri, aki egyetért Gyöngyösi István képviselő módosító indítványával, jelezze.
Megállapítja, hogy 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a képviselő-testület a módosító indítványt elutasította.

Vajda Gyula Imréné képviselő utal a rendelet-tervezet 24. §-ára, mely szerint 2014-től kezdődően kétévente leltározást tartanak. Kérdezi, hogy 2020-ban átfogó leltározás lesz? Kisértékű tárgyi eszközök is? Az új képviselő-testület megnézte az intézményeket, nem voltak megelégedve a látottakkal. A használhatatlanná vált eszközöket feleslegesen tárolják, legyenek leselejtezve, vezessék ki a nyilvántartásból.

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, az idén lesz leltározás és selejtezés is.

Vajda Gyula Imréné képviselő szerint amióta bevezették a kommunális adó kedvezményt, minden évben ugyanannyi, 146.000,- Ft. Többször végigment a falun, de ennyi üres házat nem talált állandó lakossal. Ezt is felül kellene vizsgálni. Mit jelent az üres lakás? Ha valakinek van egy lakása és abban van egy albérlő, az már nem üres lakás.

Sümegi Attila jegyző válaszol, felül lehet vizsgálni a mentességeket, a képviselő-testület nem köteles kedvezményeket adni. 

Dombi László István polgármester szerint a rendeletet felül kell vizsgálni, esetleg ki lehet venni a kedvezményeket.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy adórendeletet év közben csak akkor lehet módosítani, ha kedvezőbb adófeltételeket eredményez, súlyosbítani nem lehet.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(III.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


3) A szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy az írásos anyag kiküldésre került, ebben a témában az ülést megelőzően már több egyeztetés történt. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


4) Turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a 2019. november 28-i képviselő-testületi ülésen foglalkoztak a turisztikai együttműködési megállapodással és kifejezték szándékukat az együttműködésre.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 


A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(II.26.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező Együttműködési megállapodást.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban részletezett Együttműködési megállapodás aláírására.
	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat kivonat Zirc Városi Önkormányzat és Bakonybél Község Önkormányzata részére történő megküldésre.


Felelős: Dombi László István polgármester
       	
Határidő: 1) pontok esetében: azonnal
                  2) pont esetében: folyamatos	      						     			3) pont esetében: 2020. március 13.

5) Egyéb ügyek 
- Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A jegyző úrral megállapodtak abban, hogy hamarosan a hatáskörök tekintetében módosítják az SzMSz-t, a vagyonrendeletet és ennek megfelelően a Beszerzési Szabályzatot is.


Kérdések, hozzászólások

Sümegi Attila jegyző jelzi, amennyiben a szabályzat kapcsán az értékhatárokat akarja módosítani a képviselő-testület, akkor valószínűleg rendeleti felhatalmazást kell mellé csatolni. Ennek a módján jelenleg dolgoznak. 

Vajda Gyula Imréné képviselő kérdezi, pl. a bruttó 100.000,- Ft-os egyedi értékhatárnál, miért bruttó összegeket határoznak meg, amikor nettó 1.000.000,- Ft-os határ van a 459/2016. Korm. rendeletben?

Sümegi Attila jegyző válaszol, ezek nem közbeszerzési szabályzattal kapcsolatos összegek, hanem az az alatti összegekről van szó. Ha a közbeszerzési törvény értékeit nézik, ott mindegy, hogy nettó vagy  bruttó, azok mind ÁFÁ-sok, viszont az az alatti határoknál mindig a bruttót kell nézni, tehát azt az összeget, amelyet ténylegesen ki kell fizetni az önkormányzatnak, nem pedig a nettót, mert a kettő között lehet eltérés. Vannak ÁFA hatálya alá tartozók, és vannak alanyi adómentes személyek.

Vajda Gyula Imréné képviselő szerint nagyon kevés a 100.000,- Ft.

Sümegi Attila jegyző válaszol, a 100.000,- Ft érték alattira ez a szabályzat nem is terjed ki. A polgármester úrnak van egy bankkártya a birtokában, ott 100.000,- Ft használati érték lett megállapítva, ehhez igazították a szabályzatot is.   

Vajda Gyula Imréné képviselő szerint a 4. pontnál ugyanaz van leírva, a bruttó 200.000,- Ft értéket meghaladó és a bruttó 200.000,- Ft értéket meg nem haladónál is a feltételek ugyanazok. Az értéket meg nem haladónál miért kell 3 árajánlat? Miért nem emelik fel 300-400.000,- Ft-ra és csak egy ajánlat? 400.000-1.000.000,- Ft között meg lehet három árajánlat. 

Sümegi Attila jegyző válaszában elmondja, hogy 200.000,- Ft értékhatár alatt még működhet úgy, hogy a hatáskörökkel nem foglalkoznak. Ha felemelik az értékhatárokat, akkor már a hatásköröket is hozzá kell igazítani. Ha a beszerzés pályázati forrásból valósul meg, akkor az elszámolásnál vizsgálják, hogy volt-e három árajánlat. Nem mindegy, hogy három árajánlat bekéréséről van szó, vagy három érvényes ajánlatnak kell lennie. Általában megkövetelik a három ajánlatot, ebből, ha kettő beérkezik, akkor már van összehasonlítási alap. Egy ajánlat bekérésénél nem lehet megítélni, hogy az kedvező-e. 

Vajda Gyula Imréné képviselő elmondja, hogy sürgős eset is előfordulhat, és ajánlatok kérése esetén eltelik 1-2 hét mire dönteni lehet.

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a sürgős beszerzéseket, javításokat a polgármester úr megteheti, erre nem terjed ki a szabályzat. Az önkormányzat biztonságos működését nem lehet ellehetetleníteni. 

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető hozzáteszi, hogy sürgős esetekre összeghatár sem vonatkozik. Pl. az önkormányzati autó javítására sem vonatkozik, hiszen kötelező feladatellátást érint, ezzel napi szinten ételt szállítanak, ezt meg kell oldani.  

Sümegi Attila jegyző kiegészítést javasol a 200.000,- Ft alatti értékhatárnál. A 4. b) pont kiegészülne a „..vagy igazolhatóan végzett piackutatást kell végezni” szöveggel. Ez alapján a polgármester úr akár az internetről letöltheti a három legkedvezőbb ajánlatot. 
Dombi László István polgármester egyetért a javaslattal.
Kéri, jelezze, aki egyetért azzal, hogy a Beszerzési Szabályzat II. A Beszerzések rendje 4. Értékhatárok, jog- és hatáskörök b) pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„legalább három ajánlatot kell bekérni írásban, vagy igazolhatóan végzett piackutatást kell végezni”

Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület a módosítást.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(II.26.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott módosítással együtt, az előterjesztés mellékletét képező Borzavár Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát jóváhagyja.

Felelős: Dombi László István polgármester   
Határidő: azonnal



6) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolója
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolóját tudomásul veszi.


7) Tájékoztató a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás felhasználásáról
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


8) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


9) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
			

Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 15 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
             

	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

