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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 17-én 16.00 órai kezdettel
tartott rendkívüli 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 	


												 
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.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2019. (XII.17.) határozata

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

NAPIREND  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Megbízás belső ellenőrzési feladatellátásra
	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Gyepmesteri szerződés módosítása

	Előadó: Dombi László István polgármester
	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének elfogadása

	Előadó: Dombi László István polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dombi László István polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Dombi László István polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.


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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(XII.18.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról szóló 
2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


2) Megbízás belső ellenőrzési feladatellátásra
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester javasolja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Tömpe és Kiss Belső Ellenőrzési Bt-t bízzák meg, már régóta ellátják ezt a feladatot, helyismerettel rendelkeznek, ők végzik a Társulás belső ellenőrzését is.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2019.(XII.17.) határozata

	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2020. január 1. és 2024. 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.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Megbízási Szerződés megkötésére.



Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: 1.	pont esetében: azonnal
	pont esetében: 2019. december 31.



3) Borzavár Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban a jegyző úr egyeztetett a belső ellenőrzési vezetővel.


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2019.(XII.17.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 1. mellékletében található Borzavár Községi Önkormányzatra vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési tervet.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy jelen határozatot juttassa el a belső ellenőrzést végző szerv részére.

Felelős:   1. pont esetében: Dombi László István polgármester
               2. pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1. pont esetében azonnal
                2. pont esetében 2019. december 31.


4) Gyepmesteri szerződés módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdések, hozzászólások:

Vajda Gyula Imréné képviselő kérdezi, mit jelent a 14 nap/db díj?

Sümegi Attila jegyző válaszol, az Alpha-Vet Kft. árajánlatában 14 napos karantén díj szerepel. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2019.(XII.17.) határozata

1./	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel, Lókút Község Önkormányzatával, valamint Zirc Városi Önkormányzattal 2013. március 01. napján megkötött - 2013. december 30., majd 2014. december 22. napján módosított - gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés 2024. december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön és az előterjesztés 3. mellékletében rögzített tartalommal módosuljon.
2./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: 	1./-2./ pont esetében: Dombi László István polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2019. december 31.


5) Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a munkatervhez egy javaslat érkezett Vajda Gyuláné képviselőtől. A javaslat beépítésre került a munkatervbe. 

Sümegi Attila jegyző javasolja, hogy a munkatervben 2020. április hónapra tervezett „Borzavár Községi Önkormányzat 2020-2024 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása” előterjesztést tegyék át március hónapra, nehogy kicsússzanak a határidőből. A gazdasági programot a választást követő hat hónapon belül kell elfogadni.
Továbbá javasolja, hogy a képviselő asszony által kért két költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató ne kerüljön beépítésre a munkatervbe, hiszen ezek jogszabály szerint nem kötelező előterjesztések. Kapacitáshiány miatt a hivatal ezt nem tudja felvállalni. Jelenleg két pénzügyi ügyintézői állás van meghirdetve. 

Dombi László István polgármester a gazdasági program tárgyalásának április hónapról március hónapra történő áttételével egyetért.

Kérdések, hozzászólások:


Vajda Gyula Imréné képviselő jelzi, a költségvetés helyzetének féléves és háromnegyedéves tájékoztatása során csak két táblázatot kér, a bevételi és kiadási táblázatokat. Nem tudnak tervezni, ha nem ismerik a számokat.

Sümegi Attila jegyző elmondja, a polgármester úrnak korábban már említette, hogy jelen pillanatban egyik településen sem tudnak felvállalni a kötelező feladatokon túli egyéb igényeket. A polgármester úr havonta elektronikus úton meg fogja kapni a Magyar Államkincstár felé küldendő költségvetési anyagot, ezekből lehet tájékozódni. 

Kuti Róbert alpolgármester kérdezi, külső cégnek nem lehetne kiadni?

Sümegi Attila jegyző válaszol, nem lehet kiadni. 

Dombi László István polgármester kért a havonként Kincstárnak megküldött anyagból egy másolatot, de azok összességében tartalmaznak adatot, nem kormányzati funkciónként, mint a költségvetési rendelet melléklete. Ragaszkodik ahhoz, hogy a két javaslat szerepeljen a munkatervben.

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy jelen pillanatban ez a kérés nem vállalható. Ha változik a helyzet, akkor év közben bármikor meg lehet tárgyalni annak ellenére, hogy a munkatervben nem szerepel.

Gyöngyösi István kérdezi, a rendezési terv megújítását nem kell szerepeltetni a munkatervben?

Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a rendezési terv felülvizsgálatának határidejét jogszabály egyszer már kitolta. A rendezési tervvel kapcsolatban van egy élő szerződés, amely már módosításra is került. A jövő évi költségvetés tervezése során kiderül, hogy mekkora összeget lehet ezzel kapcsolatosan szerepeltetni, milyen irányban lehet elmozdulni. A szerződést jövőre mindenképpen felül kell vizsgálni. 

Dombi László polgármester elmondja, hogy most érkezett ezzel kapcsolatban egy másfél millió forint körüli számla. A költségvetési rendeletbe be is lett tervezve másfél millió forint körüli összeg. A határidőt kitolták, 2022-ig kell elvégezni ezt a feladatot. Nem érdemes előbb foglalkozni vele, mert közben, ha más rendeleteknél is lesznek változások, akkor ismét módosítani kell. A rendezési tervvel kapcsolatos szerződés felülvizsgálata során akár fel is lehet mondani a szerződést, de ennyi pénzt nem lehet kidobni.

Sümegi Attila jegyző szerint a szerződést nem célszerű felmondani, a tervező cég szakmailag jó munkát végez, együttműködőek.

Dombi László István polgármester kéri, aki egyetért azzal, hogy a 2020. évi munkaterv tervezetében az április havi képviselő-testületi ülés napirendjén szereplő „Borzavár Községi Önkormányzat 2020-2024 évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása” című előterjesztés átkerüljön március hónapra, jelezze.

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2019.(XII.17.) határozata
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a módosító javaslattal együtt, az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos


6) 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 16 óra 25 perckor berekeszti.



K. m. f.
             



	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

