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Szám: 65-19/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők

Bejelentéssel távol van:		Gartner Tamás képviselő

Meghívottként jelen van:		Csényi Ildikó körjegyző
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző
										        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Lajkó Antal alpolgármester
			                
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 4 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Jegyző helyettesítésre történő kinevezése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Létszámleépítéshez kapcsolódó döntések meghozatala

Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző
	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. Jegyző helyettesítésre történő kinevezése


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

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az előterjesztést mindenki megkapta, javaslom, hogy pontonként menjünk rajta végig.

Az önkormányzat költségvetés-gazdálkodás ügyeinek rendezése is fontos megoldásra váró feladat.
Jelenleg vállalkozó megbízás alapján végzi az önkormányzat pénzügyi-könyvelő feladatai ellátásának egy részét. A Polgármesteri Hivatalban egy fő osztott munkakörben vesz részt még a feladatban. Ezt az állapotot örökölte a hivatal. Ez a helyzet nem felel meg a jogszabályi feltételeknek sem, de az önkormányzat ellenőrző, felügyelő, irányító szerepe is hiányos. A hivatal alkalmazásában álló, azzal alá-fölérendeltségi jogviszonyban lévő személynek kell, megfelelő iskolai, szakmai képesítés alapján e feladatkört teljesíteni. 
A helyzet megoldása része a hivatal átszervezésének, vagyis körjegyzőséghez történő csatlakozásnak. A könyvelővel megkötött szerződését 2011. november 15-el közös megegyezéssel megszüntetjük.  
Olaszfalu-Lókút Körjegyzőségében alkalmazásban álló pénzügyi vezető venné át 2011. november 1-től a költségvetés gazdálkodás irányítását.
Ezzel a folyamatosságot lehet biztosítani ezen a területen is. A körjegyzőség felállásával 2012. január 1-jével már az önkormányzat pénzügyeit ismerő személlyel lehet a költségvetést elkészíteni és annak szabályszerű végrehajtását biztosítani
Ezen időponttól az Olaszfalu-Lókút Körjegyzőség veszi át a könyvelési feladatokat, ezzel a pénzügyi, gazdálkodási feladatok is áttekintésre kerülnek még ez évben.
A pénzügyi vezető heti 8 órában lenne kinevezve köztisztviselőként a borzavári polgármesteri hivatalban, bruttó 44.834,- Ft/hó összegért.

Kuti Vilmos képviselő: Jövőre ő vinné tovább a könyvelési feladatokat, ha összejön a körjegyzőség?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Igen.

Lajkó Antal alpolgármester: November 1-jétől tőlünk kapja a bruttó 44.834,- Ft-ot?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Igen, plusz utiköltséget.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:



95/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tudomásul veszi, hogy az önkormányzat költségvetés-gazdálkodása könyvelési feladatai ellátására kötött vállalkozási szerződést a polgármester 2011. november 15-el közös megegyezéssel megszünteti.
A Képviselő-testület egyetért, hogy a költségvetés-gazdálkodás feladatainak ellátására 2011. november 1-től  kinevezésre kerüljön Dienesné Szoták Éva (Debrecen, 1960. 03. 30., an.: Szűcs Erzsébet ) Veszprém, Haszkovó u.25/A, I/4. szám alatti lakos, Pénzügyi -Számviteli Főiskolai végzettségű  Olaszfalu-Lókut Körjegyzőség pénzügyi csoportjának vezetője, heti 8 órás munkavégzési kötelezettséggel, amelyet több napon is teljesíthet, vezető-főtanácsosi osztály 16. fizetési fokozatnak megfelelő 44.834-ft/hó illetményért. 
A kinevezés aláírására felhatalmazza a jegyzőt.

Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását végezze el és azt jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: jegyző
Határidő: kinevezésre november 1. költségvetési rendelet módosításra november 30.



Dr. Kovács Lajos jegyző: 2011. október 8-án lejár a próbaidőm. Jegyzőként nem kívánok tovább dolgozni, október 15. hatállyal lemondok. Előzetes megállapodás alapján Csényi Ildikó Olaszfalu-Lókút Körjegyzői Hivatal körjegyzője venné át egyelőre helyettesként a jegyzői feladatokat a körjegyzőségi csatlakozásig bruttó 90.000,- Ft/hó összegért. Én pedig köztisztviselőként vinném tovább az ügyeket vezető-főtanácsosi besorolással, napi 4 órában, bruttó 115.900,- Ft/hó összegért + 20.000,- Ft költségátalányért. A jelenlegi felállásban nem lehet betartani a törvényességet. A jegyző asszony pedig előkészítené a körjegyzőségi csatlakozást.

Csényi Ildikó körjegyző: A helyettesítéshez Olaszfalu és Lókút községek képviselő-testületeinek is hozzá kell járulni, ezért legkorábban október 16. hatállyal tudom vállalni a jegyzői feladatokat. Ez azt jelentené, hogy heti egy nap tartózkodnék Borzaváron.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Azt kell eldönteni, hogy határozott vagy határozatlan ideig alkalmaznak a továbbiakban. Amennyiben határozatlan időre, úgy a körjegyzőségi csatlakozáskor felmentési időre és végkielégítésre leszek jogosult.

Kuti Vilmos képviselő: Egyetértek a jegyző úr további alkalmazásával. 

Lajkó Antal alpolgármester: A határozott időt, 2011. december 31-ig javaslom a kinevezést módosítani.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


96/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati határozat
1, Borzavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és közös megegyezéssel dr. Kovács Lajos jegyző (Hódmezővásárhely, 1951. 04. 06.) 2011. október 15. napjával történő lemondását és október 16-tól főtanácsosként történő tovább foglalkoztatását, 2011. december 31. napjáig. Vezető-főtanácsosi besorolási osztály 17. fizetési fokozatba heti 20 órás foglalkoztatással 115.900,- Ft havi illetménnyel, költségátalányként 20.000,- Ft/hó összeget állapít meg. A kinevezés aláírására felhatalmazza a jegyzőt.
2, A Képviselő-testület a Ktv. 11.§ (2) bek. alapján 2011. október 16. napjától 2011. december 31. napjáig a Borzavár Község Polgármesteri Hivatala Olaszfalu-Lókút Körjegyzőséghez történő csatlakozásáig a jegyzői feladatol ellátására kinevezi Csényi Ildikó  ( Tapolca, 1964. 05. 16., an.: Varga Margit.) Veszprém Berkenye köz 4/A. szám alatti lakost, Olaszfalu-Lókút községek körjegyzőjét. Illetményét 90000-ft /hó összegben állapítja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását végezze el és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: határozatnak megfelelően, költségvetési rendelet módosítására november 30.


2. Létszámleépítéshez kapcsolódó döntések meghozatala

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

Dr. Kovács Lajos jegyző: A határozat kivonatot az ülés előtt kiosztottuk.
Rontotta a helyzetet, hogy a porvai önkormányzat úgy ítélete meg, hogy nem adja a nyilatkozatát, mivel 2011. június 30-al kilépett a konyha üzemeltetésével a társulásból. A kincstárban még nem került átvezetésre a kilépés. Remélem ennek ellenére sikeres lesz a pályázat, 1.400.000,- Ft-ot jelent ez az önkormányzatnak. A konyha üzemeltetése megállapodás kérdése és nem törzskönyvi tétel. Az óvoda viszont még közös fenntartású.

Lajkó Antal alpolgármester: Támogatom.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


97/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Község Önkormányzata a 2010. évi CLXIX. tv. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, 5. számú melléklete 7. pontja és a belügyminiszter 5/2011. (III. 3.) BM. rendelet alapján a költségvetési intézményénél végrehajtott létszámleépítésből adódó többletkiadásaira támogatási kérelmet nyújt be.

1. Az önkormányzatnál intézményi szinten a létszám intézményenként és összesítve a létszámleépítés előtt, illetve után, az 5/2011. (III. 3.) BM. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Melléklet a határozat részét képezi.

2. Az önkormányzat létszámhelyzetét felülvizsgálta és az önkormányzatnál vagy intézményeinél történő tovább foglalkoztatásra az érintett dolgozók tekintetében nincs lehetőség.

3. A felmentésben érintett dolgozók felmentését tartalmazó határozat, és annak átadását  igazoló dokumentum tartalmazza a szükséges adatokat. A felmentést tartalmazó iratok a határozat részét képezik.

4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy a támogatással megszüntetett álláshelyek öt évig nem állíthatók vissza, ha korábban történik a támogatást vissza kell fizetni.
Az 5/2011. (III. 3.) BM. rendelet 5. § (1) bekezdés g, pontja alapján az önkormányzat nyilatkozik:

„A képviselő-testület, az igénylő fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél az önkormányzat hivatalánál, meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség”

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a költségvetési rendeletnek a létszámleépítésnek megfelelő módosítására és  annak Képviselő-testület elé terjesztésére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. november 30.



Dr. Kovács Lajos jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésen hoztak egy határozatot ÖNHIKI pályázat ügyben, melyet módosítani kellett. A rendszer nem engedte az 5 millió Ft-os visszatérítendő támogatás rögzítését, mert a költségvetésünk alapján nem vagyunk rá jogosultak, csak a 3 millió Ft-os vissza nem térítendő támogatásra. Ennek megfelelően módosítottuk a határozatot. Kérem ennek tudomásul vételét.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.


3. Vegyes ügyek

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az elmúlt héten megkötöttünk a Zirci Kórházzal az étkeztetésre vonatkozó megállapodást. A melegítő konyhán 3 órában alkalmazzuk a jelenlegi önkormányzati dolgozót. További munkák merültek fel, melyeket a hivatali dolgozó nem vállalt, ezért az iskolatitkárt megbízási szerződéssel, napi 1 órában alkalmaznánk 14.000,- Ft/hó összegért. Ő végezné a térítési díjak beszedését, a nyilvántartások vezetését.

Kuti Vilmos képviselő: Egy órában a hivatalban lenne?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Igen. Három helyszínen szedné a térítési díjakat, iskolában, óvodában, hivatalban.

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

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:


98/2011. (IX. 26.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Kukoda Istvánné iskolatitkárral napi egy órás, bruttó 14.000,- Ft/hó összegű megbízási szerződés kötésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.



Dr. Kovács Lajos jegyző: Kiosztásra került a jelenlegi Olaszfalu-Lókút Körjegyzőségre vonatkozó megállapodás, valamint egy táblázat a leendő körjegyzőségi költségekre vonatkozóan. Szükséges az alapító okirat módosítása is.


Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,00 órakor bezárom.


					K. m. f.

Dócziné Belecz Ágnes						Dr. Kovács Lajos
      polgármester						    	        jegyző


				             Lajkó Antal				     
				            jkv. hitelesítő 

