Szám: 173-3/2012.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én 17,15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

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
					Tégi Imréné óvodavezető
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
					Szakály Ferencné könyvelő
					Csillag Zsuzsa költségvetési-gazdálkodási előadó
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gartner Tamás 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 – a meghívóban szereplőtől eltérően - az alábbiak szerint:


NAPIREND:
1.	Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	 Dr. Kovács Lajos jegyző
	  
2.	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  	 Dr. Kovács Lajos jegyző
3.	Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		 Dr. Kovács Lajos jegyző
4.	Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
5.	Zirc Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
6.	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. Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének megvitatása


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Mindkét intézményvezető figyelembe vette a nehéz gazdasági helyzetet, ennek ismeretében állították össze a költségvetési tervezetet.

Megkérdezem az igazgató asszonyt, kíván-e hozzászólni?

Ringhoffer Jánosné igazgató: A koncepcióhoz képest a személyi juttatás változott, két dolgozó bérét törvényi előírás szerint a minimálbérre kellett kiegészíteni. 

Lajkó Antal a Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetését és elfogadásra javasolja.

Kuti Vilmos képviselő: Összehasonlítottam az óvodai és iskolai intézményi étkeztetést. Óvodánál 2.375 eFt - ebből lejön egy felmentett dolgozó bére és végkielégítése (1.700 eFt és 272 eFt) -, az iskolánál pedig 573 eFt az önkormányzati hozzájárulás. Ennyire rosszabb a helyzet, vagy ennyivel kevesebben veszik igénybe az étkeztetést az iskolában?

Szakály Ferencné könyvelő: A vásárolt élelmezésnek több a kiadása az óvodánál.

Tégi Imréné óvodavezető: Az óvodában mindenki étkezik. A törvényi előírások alapján kb. 4-5 gyermek ingyen étkezik.

Ringhoffer Jánosné igazgató: Az iskolában több gyermek étkezik ingyenesen.

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:


8/2012. (II. 15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2012. évi költségvetését a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	folyamatos


2. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  Borzavár-Porva 2012. évi költségvetésének megvitatása


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztést szintén megkapták a képviselők. 
Megkérdezem az igazgató asszonyt, kíván-e hozzászólni?

Tégi Imréné óvodavezető: Az óvodánál egy főt érintett az illetmény minimálbérre történő kiegészítése. 


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


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

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


9/2012. (II. 15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva 2012. évi költségvetését a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	folyamatos

3. Borzavár Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a költségvetés munkapéldánya pedig már korábban kiküldésre került a képviselőknek.

Lajkó Antal alpolgármester: Hogyan legalizáljuk a képviselői tiszteletdíjakról való lemondást? Szeretnénk tartalékalapba helyezni és közösen eldönteni, hogy mire használjuk fel.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ez szerepel az írásos előterjesztésben is. 
„Általános céltartalék: 960 eFt. A képviselők tiszteletdíjukat (20.000 Ft/fő) nem kívánják felvenni, hanem elkülönülten általános céltartalékként kívánják kimutatni, és külön testületi döntés alapján döntenének annak felhasználásáról.”

Céltartalékban szerepel még: 2.000.000,- Ft a ravatalozó felújítására vonatkozó pályázat önrészére, és a porvai önkormányzattal történő vagyonmegosztás során esetleg keletkező fizetési kötelezettségünkre 3.000.000,- Ft.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A költségvetés nagyon szűkösen lett megállapítva, Ezért javaslom, hogy a tervezetben szereplő céltartalékból a képviselői tiszteletdíjra elkülönített 960.000,- Ft-ot, vagy a  3.000.000,- Ft-ot helyezzék át általános tartalékba és 100.000,- Ft erejéig felhatalmazzák a polgármestert a felhasználásra. Előfordulhat rendkívüli kiadás, amelyre nincs fedezet, akkor testületi ülést kell összehívni, módosítani a rendeletet. Az általános tartalékhoz hozzá lehet nyúlni, a céltartalékhoz nem. 

Szakály Ferencné könyvelő: Jogszabály nem tiltja, hogy legyen általános tartalék, de furcsán néz ki, hogy 16 millió Ft-os hiányt tartalmazó költségvetésben általános tartalék szerepel. Tulajdonképpen a semmiből képezünk általános tartalékot.

Kuti Vilmos képviselő: A képviselő tiszteletdíj összegét, a 960.000,- Ft áthelyezéséhez nem járulok hozzá. A vagyonmegosztásból eredő fizetési kötelezettségre keveslem a 3.000.000,- Ft-ot.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Elégségesnek tartom, figyelembe kell venni az intézményfinanszírozás elmaradásából származó összeget is, melyet be kell a vagyonmegosztásba számítani.

Lajkó Antal alpolgármester: A vagyonmegosztás nem tudjuk hogyan fog alakulni. Ha jogszabályba nem ütközik az általános tartalék képzése, akkor javaslom, hogy tegyük át a 3.000.000,- Ft-ot. A képviselői tiszteletdíj összegét nem szeretném áthelyezni.

Szakály Ferencné könyvelő: Negyedévente készülnek költségvetési jelentések. Javaslom, hogy nézzék át az adatokat a képviselők, ott már látszani fog, hogy szükséges-e további tartalék felszabadítása.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki egyetért a módosító javaslattal, hogy a költségvetési tervezetben céltartalékként szereplő 3.000.000,- Ft-ot általános tartalékba helyezzük át, és egyedi döntés alapján a polgármester 100.000,- Ft erejéig dönthet a felhasználásról, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadtuk.

A tervezetben szerepel a középiskolában és felsőoktatásban szereplő gyermekek beiskolázási támogatása 15.000,- Ft/fő összeggel. Szeretném, ha ezt bevezetnénk, eddig csak az általános iskolába járó tanulókat támogattuk az ingyenes tankönyv biztosításával.

Kuti Vilmos képviselő: Közelíteni kellene egymáshoz az összegeket. Az általános iskolás gyermekeket kevesebb összeggel támogatjuk kb. 7.500 Ft/fő, csökkentsük a közép és felsőoktatásban tanulókét is.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Javaslom elfogadni ezt a 15.000,- Ft-os összeget. Ha részt veszünk a Bursa Hungarica pályázaton és eredményesen pályázunk, akkor még emelkedhet is ez az összeg.

Lajkó Antal alpolgármester: Egyetértek a Bursa Hungarica pályázattal. A közép és felsőoktatásban tanulók támogatásánál a rászorultsági alapot is figyelembe kellene venni.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A gyermekvédelmi rendeletben kell szabályozni, meg kell állapítani a feltételeket.

Szabó Józsefné borzavári lakos: Ha valaki nem részesül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, akkor a beiskolázási támogatást sem kapja meg?

Dr. Kovács Lajos jegyző: A beiskolázási támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménytől független.

Gartner Tamás képviselő: 5.000 Ft-ot javaslok megállapítani.

Lajkó Antal alpolgármester: Lépcsőzetesen vezessük be, először legyen 5.000,- Ft.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Legyen 7.500,- Ft/fő.

Aki egyetért a módosító javaslattal, hogy a középiskolában és felsőoktatásban tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást adjuk 7.500,- Ft/fő összegben, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadtuk.

A költségvetési tervezetben szerepel még a temetési segély 10.000,- Ft-ról 25.000,- Ft-ra emelése.

Kuti Vilmos képviselő: A felhalmozási kiadásoknál szerepel az autó 450.000,- Ft-os törlesztőrészletének kifizetése és 200.000,- Ft laptop vásárlásra. Úgy tudom, hogy van már egy laptop?



Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Átadás-átvételkor megkaptam a laptopot, de teljesen tönkrement, egyébként is három év az elévülési ideje. Ezért szeretnék egy újat vásárolni. Egy fényképezőt is kellene venni, hogy a rendezvényeken tudjunk fényképezni és azokat a honlapra feltenni. 

Kuti Vilmos képviselő: Egy korszerűbb diktafon vásárlását támogatom. A közművelődési intézmények szakfeladaton miért nincs bevétel tervezve? Az árusítások terembérleti díját nem itt kellett volna tervezni?

Csillag Zsuzsa költségvetési-gazdálkodási előadó: Egész évre nem tudjuk előre, hogy mennyi vásár lesz, ezért nem tervezhetjük be.

Kuti Vilmos képviselő: Üzemanyag költség több szakfeladaton is van tervezve, összességében 970 liter. Ez rengeteg, remélem ennyi nem fogy el.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az üzemanyag felhasználásra oda fogunk figyelni. Szigorú szabályozást vezetünk be. A képviselőknek év közben is joguk van bármikor bejöhetnek és ellenőrizhetik a felhasználást.

Lajkó Antal alpolgármester: Keveslem az 50.000,- Ft-ot a két dolgozó munkaruhájára.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A munkaruhával kapcsolatban szabályzatunk van, rögzítve van a kihordási idő.

Kuti Vilmos képviselő: Nem találtam a rendeletben az átcsoportosítást. A polgármesternek legyen joga a szakfeladatokon belül, de ne legyen joga a szakfeladatok között átcsoportosítani.

Szakály Ferencné könyvelő: Az átcsoportosítás joga kizárólag a képviselő-testületé.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a módosításokkal együtt a rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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



BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2012. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)





4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztést az ülés előtt kiosztottuk a képviselőknek. Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A hivatal átszervezése, a körjegyzőségi csatlakozási szándék megkövetelt bizonyos változtatásokat az SzMSz-ben és a törzskönyvi nyilvántartásban. Ennek visszaváltoztatása miatt kell módosítani az SzMSz-t. Továbbá jogszabályváltozások is szükségessé teszik a módosítást, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást is csatolni kell mellékletként. Az államháztartási törvény változása következtében szabályozásra került a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés is, mely szintén az SzMSz mellékletét képezi. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a beterjesztett rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2012. (II. 21.) számú önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
a 15/2011. (XI. 5.) számú rendelettel módosított 
5/2011. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)




5. Zirc Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került.

 Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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



10/2012. (II. 15.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása technikai módosítására vonatkozó javaslatokat, az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás 25. számú módosításában foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:	Dócziné Belecz Ágnes polgármester 
Határidő: 	folyamatos


6. Vegyes ügyek

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megkérdezem képviselőtársaimat kívánnak-e bejelentést tenni?

Mivel nincs bejelentés, megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,00 órakor bezárom.



					K. m. f.



Dócziné Belecz Ágnes						     dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző


				                Gartner Tamás				     
				                 jkv. hitelesítő 

