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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 15-én 17.00 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
						Vajda Gyula Imréné		képviselő

	bejelentés nélkül távol van:		Rippert András		képviselő	


					 
	meghívott:				Sümegi Attila 			jegyző

	

												 
Dombi László István polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 4 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
	
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020. (VII.15.) határozata

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

NAPIREND  
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése, a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
	Előadó: Dombi László István polgármester 
Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
		Előadó: Dombi László István polgármester
	Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről 
	Előadó: Dombi László István polgármester

2)	Borzavár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításával kapcso-	latos döntések meghozatala
a)	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
		Előadó: Dombi László István polgármester
b)	Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.2.) önkormány-	zati rendelet módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester
3)	A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 	4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
	Előadó: Dombi László István polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4)	Beszámoló a 2019. évi adóztatási tevékenységről
	Előadó: Sümegi Attila jegyző
5)	Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program „Tanya és falugondnoki buszok beszerzé-	se" című felhívására.
	Előadó: Dombi László István polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
6)	Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dombi László István polgármester	
      7)	Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
	Előadó: Dombi László István polgármester


NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala

	a)Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.4.) önkormányzati 	rendelet módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.)  önkormányzati rendelet módosításáról





b) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése, a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester 


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020.(VII.15.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


1.  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a) a  Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 209 290 ezer forint költségvetési bevétellel, 
ab) 203 530 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 5 760 ezer forint működési többlettel,
ad) 1 179 ezer forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 
af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Hivatal 2019. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 5 308 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 5 308 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 0 ezer forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal, 
be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 
bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Hivatal költségvetésének 2019. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 210 469 ezer forintban,
cb) kiadásait 208 838 ezer forintban az 1. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi felhalmozási hiányát a működési költségvetés többlete és az előző évi működési maradvány terhére finanszírozta. 
2. A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi maradványát a 4. melléklet alapján 1 630 969 forintban állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi mérlegének főösszegét a 2. melléklet alapján 5 421 617 forintban határozza meg. 
4. A Képviselő-testület a Hivatal 2019. évi mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 3 330 847 forintban határozza meg. 
5. A Képviselő-testület a 2019. évi felhalmozási kiadások teljesítésének összegét 5 308 482 forintban, az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.  
6. A Képviselő-testület a Hivatal tekintetében a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) a foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelen határozat alapján a Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló változatlan tartalommal beépítésre kerül Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletébe.

Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


c) Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


d) Összefoglaló jelentés Borzavár Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Dombi László István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

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


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020.(VII.15.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a 2019. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott ellenőrzésekről készített, az előterjesztés mellékletét képező összefoglaló éves jelentés tartalmát tudomásul veszi. 

      Felelős: Dombi László István polgármester
     Határidő: azonnal



2) Borzavár Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

	a) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
	Előadó: Dombi László István polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2020.(VII.15.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről


1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
207 925 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
208 193 ezer forint működési költségvetési kiadással,
268 ezer forint működési hiánnyal,
1 631 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel 
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
1 363 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
1 363 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 209 556 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön megállapításra oly módon, hogy a működési és felhalmozási költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezze.
2./ A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön megállapításra.
4/ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2020. (I.27.) határozatát. 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése jelen határozat 1. és 2. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően beépítésre kerüljön Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(III.2.) önkormányzati rendeletébe.


Felelős: Dombi László István polgármester
Határidő: azonnal


b) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László István polgármester elmondja, hogy a költségvetés bevételi oldala a járványügyi helyzet miatt módosult, és ehhez kellett igazítani a kiadási oldalt is.

Kérdések, hozzászólások 

Vajda Gyuláné képviselő látja, hogy csökkent a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő hozzájárulás mértéke. Elég a közös hivatalra kapott állami támogatás? Nem kell a településeknek hozzájárulni?

Pill Eszter pénzügyi osztályvezető válaszol, módosult a költségvetési törvény, nem a székhelytelepülés adóerőképességét veszik figyelembe, hanem településenként nézik az adóerőképességet. Ez egy igazságosabb elosztás.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(VII.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.2.)  önkormányzati rendelet módosításáról

3) A letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dombi László István polgármester

Dombi László polgármester elmondja, látszik a költségvetés bevételi oldalán, hogy a gépjárműadó és idegenforgalmi adó elvonásra került, valamint az iparűzési adó mértéke is csökkent. Ebben a helyzetben nehéz tervezni, csak a legszükségesebb dolgokat lehet számításba venni, egyéb kötelezettségeket nem lehet vállalni. Jelen helyzetben nem lát lehetőséget a letelepedési támogatás kifizetésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi rendeletet alkotta:  

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
 8/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete
a letelepedést ösztönző, és a nevelést segítő támogatási formákról szóló 
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


			
4) Beszámoló a 2019. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

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






Borzavár Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2020.(VII.15.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a 2019. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadom.

Felelős:  Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal



5) Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése" című felhívására
Előadó: Dombi László István polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 

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

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2020. (VII. 15. ) határozata


1. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” alprogram pályázati felhívására pályázatot nyújt be 1 db gépjármű beszerzésére. A projekt költségvetése önerő nélkül, a maximálisan igényelhető támogatási összegen belül kerül összeállításra 

2. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, benyújtására.

Felelős: 	Dombi László István polgármester
Határidő: 	1. pont esetében: azonnal
		2. pont esetében: 2020. augusztus 15.


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


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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

7) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Dombi László István 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.


Dombi László István polgármester a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor berekeszti.


K. m. f.
             


	        Dombi László István  					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

