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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 24-én 17.00 órai kezdettel
tartott 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


-	meghívottak:				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

67/2016. (XI. 24.) határozata


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

	  
NAPIREND 

I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/20104. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2017. évi szolgáltatási díjai

	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Központi Orvosi ügyelet feladatainak ellátását 2017-2019. időszakban végző vállalkozás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatás, valamint a javított ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Megbízás belső ellenőrzési feladatellátásra

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bérrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Sümegi Attila jegyző

II. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 	
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A helyi adókról szóló 23/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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
68/2016.(XI.24.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló 23/2012.(XI.30.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal



2) A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/20104. (V.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata
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 
69/2016.(XI.24.) határozata 


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében meghatározott díjakat 2017. évre vonatkozóan nem emeli. 

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 2017. évi szolgáltatási díjai
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2016. (XI.24.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltató - Kis-Jakab Dezső e.v. - javaslatával egyetértésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás díjait nem módosítja 2017. január 1-jétől, a 2016 évi díjak maradnak érvényben.


Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	2017. január 1.


4) Porva 0151/11 hrsz-ú ingatlan (új temető) bérmunkaszerződésének felülvizsgálata
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
71/2016.(XI.24.) határozata


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Porva 0151/11 hrsz-ú, szántó művelési ágú (új temető) ingatlan vonatkozásában - a Rippert András 8428 Borzavár, Fő út 97. szám alatti lakossal 2014. november 27-én kötött bérmunkaszerződés határidejének 2016. november 30-ról 2017. november 30-ra történő módosításához hozzájárul.

2./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 3. mellékletében leírtak szerinti megkötésére.

Felelős: 	1./-2./ pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő:   	1./ pont esetében: azonnal
                    	2./ pont esetében: 2016. november 30.



5) Központi Orvosi ügyelet feladatainak ellátását 2017-2019. időszakban végző vállalkozás kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatás, valamint a javított ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
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
72/2016.(XI.24.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa által 2016. november 18-án jóváhagyott és jelen előterjesztés 1. mellékletét képező „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárás összefoglaló tájékoztatóját, Ajánlati felhívását és Közbeszerzési dokumentumait jóváhagyja.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a „Zirci Járás Önkormányzati Társulása területén központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása a 2017-2019-es időszakban” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és közbeszerzési dokumentációja kerüljön megküldésre az alábbi vállalkozások részére:  

	    -   Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 6.
 -   General Medicina Kft. 8100 Várpalota, Zichy Imre utca 10.
	  -   ALBA Családorvosi Egyesület 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 17.
       -	Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. 9024 Győr, Dembinszky út 29.
       -	Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 8500 Pápa, Barát u. 9.
       -	BENCZIK-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8420 Zirc, Szeptember 6. utca 11. B. ép. 
	-	TWO-DOC Egészségügyi Szolgáltató Bt. 8420 Zirc, Rákóczi tér 9. A. ép. fszt. 7.
	-	DR. FÁSKERTI ÉS TÁRSA Orvosi Betéti Társaság 8420 Zirc, Gyóni G u 38.
	-	SZALAI Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság 8420 Zirc, Kálvária u. 11.
	-	DR. KOZMA és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8427 Bakonybél, Páskom u 14.
	-	DR. WITTMANN Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8420 Zirc, Ady E. u. 11.
	-	Szőcsné és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8416 Dudar, Hunyadi u. 3/A.
	-	Dr. Buda és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8420 Zirc, Kossuth utca 18.
	-	Bakony Szíve Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 4.
	-	FOURMED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém, Komakút tér 1.
	-	Szemmelveiszné Dr. Dancs Viktória 8420 Zirc, Semmelweis F. u. 10.
	-	Dr. Söjtöry Hajnalka 1122 Budapest, Városmajor u. 50/B.
	-	Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézet 8420 Zirc, József Attila u. 17-19.
       -	…………………………………………………………………………………          
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnökét, hogy amennyiben a 2. pontban nevesített vállalkozások a Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent összefoglaló tájékoztatóra jelentkeztek, akkor helyettük további szükséges számú vállalkozást jelöljön meg, továbbá felhatalmazza a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az 1. pontban részletezett dokumentumokban esetlegesen előforduló technikai jellegű hibákat, hiányosságokat kijavítsa.
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Tanácsa Elnöke részére.



	 

Felelős:	1., 2., 4. pontok esetében: Dócziné Belecz Ágnes  polgármester
3. pont esetében: Ottó Péter Társulási Tanács elnöke, Sümegi Attila Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Határidő: 	1.- 2. pont esetében: azonnal
	    	3. pont esetében: folyamatos
               	4. pont esetében: 2016. november 28.


6) Megbízás belső ellenőrzési feladatellátásra
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
73/2016.(XI.24.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2017. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásával a Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt. (Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 91. fsz. 3.; adószám:  24287179-1-19) kerüljön megbízásra évenként bruttó 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint díj ellenében. 
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Megbízási Szerződés megkötésére.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1.	pont esetében: azonnal
	pont esetében: 2016. december 31.



7) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
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
74/2016.(XI.24.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
181 011 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
181 011 ezer forint működési költségvetési kiadással,
0 ezer forint működési egyenleggel,
1 892 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel, 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással,
500 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
2 392 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 892 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással 
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 183 403 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg oly módon, hogy a felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
3./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 5/2016.(I.28.) határozatát. 
4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.7.) önkormányzati rendeletébe.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal


8) A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bérrendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdések, hozzászólások


Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknél miért szerepel két tétel?

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a 20 %-os béremelés a közös hivatal minden munkavállalóját megilletné, a 10 %-os osztályvezetői pótlék csak a 4 fő osztályvezetőt érinti.  A bérfejlesztés hozzávetőlegesen 25.5 millió forint, melyből a kormányzati intézkedésből adódó kötelező bérminimum és minimálbéremelés 10 millió forintot jelent. A kötelező intézkedésen kívüli béremelés 15.5 millió forint, melyhez a három település lélekszám arányosan járul hozzá. Borzavárra eső rész 2.76 millió forint, ami effektíve nem ennyi, mert a hivatal gazdálkodásából adódóan a közös hivatal működéséhez tervezett éves hozzájárulásból 760 ezer forint megmarad, tehát ténylegesen 2 millió forint a hozzájárulás, ebből a kötelező emelés Borzavár tekintetében 1.1 millió forint. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a kötelező béremelés 1,1 millió forint, ha elfogadnák a felsőfokú végzettségűek 20 %-os béremelését, akkor az már plusz 2 millió forint lenne. Ezen kívül a borzavári önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó és takarító kötelező béremelése 1 millió forint, az óvónő jubileumi jutalma 1,2 millió forint. Ezzel már 4.2 millió forint terhet vállalnának. Ezt felelőtlenségnek tartja. Ameddig a költségvetésben nem látnak számokat, érdemi döntést sem tudnak hozni. A 3 millió forintot kötelező megadni, a 4. millió Ft-ot nem lehet tudni, hogy vállalható-e? Hangsúlyozza, hogy a béremeléssel egyetért, de ameddig nem lát költségvetési számokat, addig csak a kötelező béremelést támogatja. A költségvetési számok ismeretében, ha olyanok a számok, április 1-jétől visszamenőleg is meg lehet hozni a döntést. Javasolja, hogy a márciusi vagy az áprilisi ülésen tárgyalják újra az előterjesztést. 

Sümegi Attila jegyző javasolja, hogy a februári ülésen, a 2017. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg hozzanak döntést.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester egyetért a javaslattal. 

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy a lókúti képviselő-testület milyen döntést hozott? Ha nem szavazzák meg az emelést, akkor csak a zirci dolgozók bérét emelik, a borzavári és lókúti dolgozóét nem?

Sümegi Attila jegyző válaszol, a zirci képviselő-testület meghozta a döntést, támogatja a béremelést, a lókúti képviselő-testület most tárgyalja. Egységesen minden dolgozó megkapja a béremelést, a zirci önkormányzat megelőlegezi az összeget. A közös hivatal alakításáról szóló megállapodás szerint a hivatal működési költségéhez a három település lakosságszám arányosan járul hozzá. Amennyiben a borzavári testület nem szavazza meg a béremelést, úgy az arány változni fog, ezért valószínűleg módosítani kell a megállapodást. 

Kuti Vilmos képviselő egyetért a polgármester asszonnyal, de a későbbi döntés csak bonyolultabbá teszi a helyzetet.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint hozhatnak később olyan döntést, ha olyanok a számok, hogy visszamenőleg megadják a béremelést január 1-jétől.  

Gurdon Lajos alpolgármester szerint, amíg nincs költségvetés, nem lehet döntést hozni. 

Gartner Tamás képviselő szerint nem arról kell dönteni, hogy egyetértenek-e az emeléssel, az mindenképpen megtörténik, hanem arról, hogy fizetnek-e, ha igen, akkor mikortól.

A polgármester módosító indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2016.(XI.24.) határozata


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bérrendezésével kapcsolatos döntését a 2017. februárban tartandó képviselő-testületi ülésen, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg hozza meg. 

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	2017. februári képviselő-testületi ülés



9) Beszámoló a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 	
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.


10) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.



11) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.



A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


Dócziné Belecz Ágnes polgármester az ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.



K. m. f.
		
			

                  Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

