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Szám: 173-13/2012.

JEGYZŐKÖNYV


Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-én 19,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésen.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

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

Bejelentéssel távol van:		Lajkó Antal alpolgármester
									       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
													        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gartner Tamás képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Dr. Kovács Lajos jegyző


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.


Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
             Dr. Kovács Lajos jegyző
	2012. évi költségvetés módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		Dr. Kovács Lajos jegyző
	ÖNHIKI igénylése

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
		Dr. Kovács Lajos jegyző
	Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, törvényességi észrevétel megvitatása

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	Bejelentések, vegyes ügyek


Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztató Borzavár Községi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos anyag kiment. A Közoktatási Intézményi Társulás 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját az együttes ülésen elfogadtuk. 
Megkérdezem Szakály Ferencné könyvelőt, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Szakály Ferencné könyvelő: A félévhez képest arányosak a teljesítések. A korábbihoz képest az előterjesztésbe bekerült egy új tábla, törvényi változás következtében a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzatot szét kellett bontani.

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:


59/2012. (IX. 05.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár Községi Önkormányzat 2012. I. féléves költségvetési beszámolóját a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A beszámoló a határozat részét képezi.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: folyamatos


2. 2012. évi költségvetés módosítása

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

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a módosítani szükséges tételeket. A korábban hozott határozatoknak megfelelően történt a módosítás.


Szakály Ferencné könyvelő: Mint az előbbi napirendnél is említettem, törvényi változás következtében külön kellett bontani az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt, ezáltal a főösszeg nem változott. A képviselő-testületi határozatoknak megfelelően szükséges a költségvetést módosítani, valamint az állami normatívák változása miatt.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:


BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2012. ((IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


3. ÖNHIKI igénylése

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

Dr. Kovács Lajos jegyző: A 3/2012. (III.1.) BM. rendelet határozza meg a 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv 6. melléklet 2. pontja alapján benyújtható támogatási igény feltételeit.

Ismertetem a kiküldött határozati javaslatokat.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

60/2012. (IX. 05.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján  támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

Támogatás igénye: vissza nem térítendő támogatás.
Igényelt összeg: 12 millió forint.

Indokai:
Az önkormányzat és intézményrendszere, óvoda, iskola, Polgármesteri Hivatal működőképessége csak központi források pótlólagos bevonásával tartható fenn.

Az önkormányzat intézményei működőképességét likvidhitel igénybevételével tudja fenntartani.
Likvidhitel állományunk összege 2012. szeptember 3-án 11.843.493,-Ft volt.
Az önkormányzatnak munkabér- hitelkeretet is igénybe kell vennie, hogy az alkalmazottak bérét ki tudja fizetni.
Likvidhitel állományunk összege 2012. szeptember 3-án nap 2.320.836,-Ft.

Jelenleg a beérkező számlákat sorba állítjuk és csak a legsürgetőbb kötelezettségünket tudjuk teljesíteni. Az E-on szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötöttünk 2012.04. 06-tól 2013.02.18-ig 1.285.547,-Ft megfizetésére, amelyet havi bontásban teljesítünk. 

2012. szeptember 4-én a szállítók követelése az önkormányzat felé 1.350.935,- Ft, amelyből 263.302,- Ft a hatvan napon túli tartozás.

A 2011. évi ÖNHIKI támogatásnál vállalt racionalizálásunk eredménye, hogy az önkormányzat szociális és gyermek étkeztetését a helyi konyha melegítő konyhaként történő tovább üzemeltetésére redukálta. A főtt ételt Zirc Város Kórházával kötött ellátási szerződéssel biztosítja, míg a tízórait és uzsonnát helyben készítik el Ezzel az intézkedéssel három fővel csökkentette az intézmény létszámát és további hat millió forint megtakarítás is jelentkezik a nyersanyag és energia megtakarításával. További költségmegtakarítás a jelenlegi intézményi struktúra működőképességének fenntartása mellett már nem lehetséges.

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának körjegyzőséghez csatlakozása ismételten kudarcba fulladt. Az önkormányzat minden erőfeszítése ellenére az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez történő csatlakozási szándékunk objektív okokból meghiúsult. 
Borzavár Község Önkormányzatának hivatali feladatát csak a központi intézkedéssel Zirc városhoz történő becsatlakozása oldhatja meg 2013-tól.
Jelenleg az önkormányzat és intézményei a lehető legkisebb költséggel működnek.
További megtakarításokra nincs lehetőség.
A képviselők tiszteletdíjat nem vesznek fel.
A hivatal kis létszámmal dolgozik. A polgármester tiszteletdíjas, a jegyző 20 órában foglalkoztatott. Három fő nyolc órában van foglalkoztatva, amelyből egy fő a tartósan távollévő helyettesítését jelenti. További három főt heti 20 órában alkalmazunk. A köztisztviselők illetménye a törvényi minimumon van, az önkormányzat plusz keretet nem nyújt.

Az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményhálózat - óvoda és iskola - (a gyermeklétszám alacsony volta miatt) olyan költségekkel jár, amit a központi normatíva nem fedez. 
Az önkormányzat saját forrása a település adottsága és a lakosság teherbíró képessége miatt is igen szerény. 
Az idei év gazdálkodása még feltétlenül szükségessé teszi az ÖNHIKI támogatás igénybevételét.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét a 2013-tól bevezetendő önkormányzati és intézményi reform tudja csak megoldani. Saját intézkedéssel további racionalizálásra, költségmegtakarításra nincs lehetőségünk.

Mindezen objektív tényeket mérlegelve kéri a Képviselő-testület a támogatási igény számára kedvező elbírálását.
A támogatási kérelem benyújtásával megbízzák a polgármestert és a jegyzőt.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal


Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2012. (IX. 05.) számú önkormányzati határozat

a megyei önkormányzati tartalék / az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 
I.
a)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
o
 
 
b)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és a …………… székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
o
 
 
c)
a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik.
x
 
 
d)
Megyei önkormányzat esetében az a) - c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
o
 
 
II.
a)
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 545 ezer forint összegű bevételt tervez.
x
 
 
b)
Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
o
 
 
III.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 17.124 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 
IV.
a)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
x
 
 
b)
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
o
 
 
c)
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
o
 
 
d)
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
o
 
 
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
x
 











4. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát csak elnevezés miatt kell módosítani: a „gazdálkodási jogkör” helyett „gazdálkodási besorolás” elnevezésnek kell szerepelnie. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

62/2012. (IX. 05.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 18/K. §-a alapján az alábbiak szerint módosítja:

	6. „Gazdálkodási jogkör” helyébe „Gazdálkodási besorolás” lép.

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetét elfogadta.



Az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat részét képezi.

Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal


5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, törvényességi észrevétel megvitatása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az írásos anyag a képviselőknek kiküldésre került. 
Átadom a szót a jegyző úrnak.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a 2012. augusztus 6-án megtartott testületi ülésen elfogadott, az SzMSz módosításáról szóló 17/2012. (VIII. 7.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatban. Az ott szabályozott kérdéseket a Képviselő-testület határozataival meghozta. Ennek megfelelően a függeléket kell hatályon kívül helyezni. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki a kiküldött rendelettervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:



BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának szóló
5/2011. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



6. Bejelentések, vegyes ügyek

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérem a jegyző urat, hogy a szociális rendeletünk átmeneti segélyre vonatkozó részének módosítását rövid időn belül szíveskedjék előkészíteni. A jelenlegi szabályozás nem megfelelő.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 2012. október 6-án jótékonysági bált szervezünk. 


Megköszönöm a figyelmet, a rendkívüli nyilvános ülést 19,45 órakor bezárom.

	
K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes						     Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	             jegyző


Gartner Tamás
jkv. hitelesítő

